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Abstract 

Due to an increase in popularity surrounding the IoT phenomena and Internet connection 

taking its place in our everyday lives, wireless sensors have shaped their purpose of remotely 

monitoring the physical world to become a force to be reckoned with. However, as a result of 

the mass manufacturing of sensor units, hardware and software tends to fluctuate to the 

extent of impeding a common ground for sensors to operate on in sequence with different 

systems. The aim of this thesis is to investigate an attitude towards a potential 

standardisation of output data in sensors, but also the hardships of implementing such a 

standard and what effects it could possibly have on a market related to sensors in a near 

future. Our main source of understanding these questions have been through interviews with 

individuals we have deemed highly relevant because of their relation to a market involving 

the usage of sensors. Also, to better understand the concept what a standard is, and 

standardisation means we’ve turned to literature considered highly regarded in the field of 

standardisation. By examining the results of our interviews, we are able to determine the 

open mindedness and positivity towards a similarity in sensor data, which borders on 

transforming the initial estimate of a need to a pure must in developing an overall standard. 

But there are also concerns regarding ownership of data. If a standard would to be 

implemented, how will an organisation profit when they can no longer claim to be the sole 

owner of what a sensor is saying? We believe in a standardisation but that it won’t be 

controlled by a larger body and instead will happen naturally. But those in charge of a 

standardisation need to take in consideration of carefully addressing issues such as that of 

ownership. Convincing entire markets of the need for a standardisation of sensor data should 

not be seen as an easy task, especially when many organisations today focus on solutions 

that only benefits their agenda and no one else's. 

Förord 

Vi vill inledningsvis tacka vår handledare Torbjörn Nordström vid Umeå universitet för hans 

insikter och råd under vårt arbete. Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till Johannes 

Nylund som har inspirerat oss att närmare studera området av sensorer och dess data. Vi vill 

till sist tacka samtliga respondenter som valde att ställa upp på en intervju och har hjälpt oss 

att skapa en bättre förståelse för vår problemformulering. 
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1. Inledning 

Internet of Things (IoT), eller “sakernas internet” som den lösare svenska översättningen blir, 

har under de senaste åren ökat explosionsartat och genererat ett allt större intresse. 

Populariteten för IoT har effekt på storleken av en marknad som år 2019 spås globalt uppgå 

till hela 1.7 biljoner dollar, ett bevis på en utveckling som har tagit fart (Statista, 2018). 

Samtidigt som intresset ökar breddas definitionen för den faktiska innebörden av IoT, men en 

övergripande förklaring beskriver möjligheten att ansluta internet till fysiska objekt 

förekommande i vardagen i syfte att få tillgång till användbar information och kunna 

kontrollera den fysiska världen på avstånd (Flüchter & Wortmann, 2015; Kopetz, 2011). Inom 

ramen för beskrivningen av IoT kan tekniken som kretsar kring sensorer räknas in. I en tid där 

uppkoppling till internet börjar ses som en ren banalitet och allt fler inser fördelarna med att 

kunna studera den fysiska miljön på distans har sensorer stått ut och lyckats synnerligen bra 

inom området av regelbunden övervakning. Sensorer har tack vare sina egenskaper att de kan 

spridas ut på stora områden och att de med en relativ enkelhet kan placeras ut som resultatet 

av en miniatyrisering, har sensorer blivit en kraft att räkna med inom marknaden av trådlös 

kommunikation. 

Ett problem som vi dock kan se är resultatet av den stora mängden sensorer som produceras 

på global nivå. Det handlar om variationen i hårdvara och främst mjukvara som skiftar när 

sensorerna fabriceras av olika tillverkare. Formatet och programspråket som en sensor 

tillverkad i Asien använder sig av ser förmodligen helt annorlunda ut om det jämförs med 

formatet i en sensor tillverkad i ett europeiskt land; det kan till och med skilja sig i sensorer 

från en tillverkare som ligger nära intill en annan tillverkare. Problemet blir särskilt uppenbart 

i ett scenario där massvis av sensorer plötsligt behöver bytas ut och en organisation vill satsa 

på ny teknik kring sensorer. Om de nya sensorerna inte håller samma struktur som tidigare 

använts så kan det då krävas en omfattande omstrukturering av organisationens nuvarande 

lösning för sensorer, både i hårdvara och mjukvara, för att anpassas till det nya formatet på de 

nya sensorerna. Vidare ser vi problem i situationer när särskilda mätpunkter behöver nyttjas. 

Föreställ dig att du har en rad aktörer som vill koppla upp och använda sig av just din 

installerade sensor på en plats som ofta mäts för specifika värden. Problemet blir att de olika 

aktörernas lösningar för att samla in data inte alltid är anpassade för den sensorn som används 

på den särskilda platsen. De kan då komma att installera sin egen sensor och plötsligt används 

flera sensorer samtidigt, på en och samma plats, när det egentligen kanske hade räckt med en 

sensor som alla kunnat nyttja samtidigt. 

Det vi kan se är att det idag inte verkar finnas ett övergripande och vida accepterat sätt för 

hur data som sensorer samlar in och sedan skickar vidare ska formateras. Tekniska lösningar 

för att ta emot och bearbeta data ser därför väldigt olika ut beroende på inom vilket område 

och av vem data används. Det finns i viss utsträckning standardiserade format för hur annan 

typ av data bör se ut, till exempel XML (Extensible Markup Language) som med hjälp av 

taggar universellt definierar struktur och innebörd av data, men det ser fortfarande ut att vara 

väldigt spritt när man ser till mängden ramverk och programspråk som har utvecklats för olika 

specifika ändamål. Fastän utvecklingen av teknik i generell mån har tagit fart det senaste 

årtiondet har det till synes ännu inte tagits fram en gemensam lösning för hur sensordata bör 

se ut. I och med detta finns det utrymme för oss att närmare undersöka vilka anledningar som 
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kan vara bidragande till att en lösning gör sig avsaknad, vilka utmaningar som finns i att 

standardisera sensordata samt vad för effekter en allomfattande standardisering kan komma 

att ha i framtiden. 

1.1 Bakgrund 

Vi kan se att sensorer och framförallt IoT blir allt vanligare i det digitala samhället vi kan se 

växa fram idag. Vi kan se att standarder också är en viktig del i ett globalt samhälle där 

produkter förväntas vara kompatibla världen över. När du ska skruva fast en mutter på en bult 

så förväntar du dig att så länge du har rätt storlek på mutter och bult så ska allt passa, då 

gängorna i dessa oftast följer en viss standard. När du jobbar på en organisation som 

fortfarande bedriver sin verksamhet med hjälp av en stor mängd pappersarbete använder du 

oftast standardstorleken A4 på pappersarken. Du förväntas följa vissa regler som tillverkare 

av produkter och tjänster. Detta då i form av standarder. Standarder som ett begrepp kan anses 

idag av många som något taget för givet. Standarder har skapats för att förenkla och 

effektivisera en mängd situationer så att vi istället kan fokusera på saker av större betydelse 

som kräver mer uppmärksamhet. Samma tankesätt verkar dock inte riktigt ha överförts till 

området av sensorer och tekniken som rör sensordata. Det upplevs av oss som författare som 

en underlig företeelse med tanke på att marknaden som kretsar kring IoT och mer specifikt 

sensorer fortsätter att växa till storleken. Problemet som uppstår på grund av detta är att vid 

implementation av nya system som involverar sensorer och visualisering används oftast 

lösningar som inte är optimala enligt vår uppfattning. 

En standard för hur denna data skulle se ut, hanteras eller tas emot kan ses som något som 

för en växande marknad endast skulle vara positivt. Vi väljer därför att försöka skapa en 

bredare förståelse över varför just detta fenomen inte existerar i den utsträckning som vi kan 

tycka borde vara en självklarhet. 

1.2 Syfte 

Vi har förstått att det självklart finns argument både för och emot processen av att 

standardisera. Genom att undersöka dessa argument för både utövare av och motståndare till 

standardisering vill vi skapa en bättre förståelse för hur argumenten formas att se ut i just 

standardiseringen av sensordata. Vi vill skapa en bättre förståelse för vad en tillämpning av en 

universell och övergripande standard för att bearbeta sensordata kan komma att ha för effekt. 

Vi vill även undersöka svårigheterna som medförs i appliceringen av standarder; vilka 

utmaningar och hinder ställs aktörer inför i sitt arbete mot att använda sig av ett mer 

standardiserat tillvägagångssätt? Vi hoppas med detta arbete kunna kasta ljus över området 

av standardisering av sensordata och samtidigt skapa underlag för ett fortsatt arbete. 

1.3 Frågeställning 

Vi kommer här att studera en avgränsad marknad som rör sensorer och plattformarna de är 

anslutna till. Här ämnar vi skapa en bredare förståelse för vilka svårigheter som kan upplevas 

i den marknad som kan vara aktuell för ett standardiserat sätt att bearbeta data från sensorer. 

Genom att förstå hur aktörer i denna marknad agerar, reflekterar och resonerar så kan vi skapa 
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en bättre förståelse för hur denna marknad ställer sig i frågan om att standardisera data från 

sensorer. Vi har därför formulerat följande tre frågeställningar: 
 

• Hur uppfattas situationen kring standarder för sensordata i dagsläget? 

 

• Vilka är svårigheterna i att utveckla ett standardiserat format för sensordata? 

 

• Vilka effekter kan en omfattande standardisering av sensordata komma att ha i 

framtiden? 
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2. Relaterad forskning 

2.1 Vad är en standard? 

“(fastställd) norm; i tekniska m.fl. sammanhang dels standardiseringsresultat i form av 

beskrivningar, regler (normer) och rekommendationer för allmängiltig och upprepad 

användning, dels dokument innehållande sådana resultat” är definitionen som 

Nationalencyklopedin (NE) använder sig av för att definiera standarder idag (NE, 2017).  

Swedish Standards Institute (SIS) definierar standarder på följande sätt: “En standard är 

en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa 

enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att 

höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång” (SIS, 

2017). 

Brunsson & Jacobsson (1998) använder ordvalet regler för att förklara och förstå 

standarder. Men för att förstå hur dessa regler fungerar så måste man även förstå att detta 

fenomen i sig då går att bryta isär och då ge en bättre förståelse över hur vi definierar 

standarder. Här handlar det framförallt om tre kategorier av regler; direktiv, norm och 

standarder, som vi i dagsläget kan använda för att förstå begreppet regler och dess djupare 

innebörd. Men för att egentligen förstå hur dessa hänger ihop så måste man förstå skillnaden 

mellan dem.  

2.1.1 Direktiv 

Definitionen av direktiv är något som kan brytas isär från definitionen av regler. Direktiv har 

den unika egenskapen bland dessa regler att den har direkta påföljder när den bryts mot, och 

därför egentligen kan påminna mer om en lag än en standard när vi ser till hur vi definierar 

standarder idag. Just direktiv skiljer sig alltså då från både norm och standard på det sättet att 

direktiv mer agerar som en påtvingad regel som inte i sig är fullt valfri att följa. Man ser en 

märkbar påföljd när man bryter mot ett direktiv. Detta kan då i vissa fall röra sig om rena 

juridiska eller monetära efterföljder, vilket innebär att det måste finnas en upphovsman som 

sätter upp reglerna för direktivet, samt en kontrollenhet för att kontrollera att dessa regler 

faktiskt efterföljs.  

Ett EU-direktiv innehåller mål och förväntat resultat, men det är upp till varje land att 

avgöra hur tillvägagångssättet ska vara utformat. Här ser vi alltså ett direktiv som i sig är 

valfritt att följa, när vi ser till aspekten att det ju är valfritt att vara med i EU. Men direktiv är 

en unik del av regelbegreppet då de sällan innehåller mer än själva målet. Tillvägagångssättet 

kan då skilja sig åt mellan olika aktörer. 

2.1.2 Norm 

En norm fungerar så att den är helt valfri att följa och saknar upphovsman, men har då en 

påföljd när den bryts. Det handlar då aldrig om någon juridisk eller monetär efterföljd. 

Normbrytare används oftast i sammanhang kring organisationer och grupper i samhället där 

det sker en avvikelse från vad vi anser vara det normala. Hur brytandet av normen bemöts 

skiljer sig åt beroende på vilken norm som bryts och vilka individer som är involverade. Att 

bryta mot en norm ger oftast en så enkel påföljd som en ifrågasättning. När vi reflekterar över 

normer vi själva följer, vilket i sig är ovanligt att göra innan de faktiskt bryts, har vi svårt att 
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hitta en anledning till varför vi gör som vi gör. Oftast följer vi en norm endast på grund av 

gammal vana, utan att egentligen kunna förklara varför vi gör som vi gör. Vi kan helt enkelt 

inte sätta ord på och förklara beteendet bakom de beslut vi tar. När vi sedan försöker att bryta 

mot normerna så kan det oftast uppfattas som konstigt och fel, både av oss själva och av 

omgivningen, utan någon vidare förklaring utöver att det inte är som det brukar vara.  

Att skaka hand med höger hand är ett exempel på en norm som vi följer där vi oftast inte 

reflekterat över varför vi egentligen gör som vi gör. Det kan förklaras som en vanesak som 

underlättar en interaktion mellan två personer om både följer normen. Men när normen bryts 

så försvåras möjligheten att uppnå värdet i det som interaktionen skulle tillföra. Du skulle ju 

skaka hand och hälsa. Detta värde faller inte bort bara för att du istället använder vänster hand. 

Det enda som kan komma att ske är att situationen kan uppfattas som ”fel”. Att sedan försöka 

hitta en förklaring bortom att ”det känns fel” eller att det ”alltid varit så” är då oftast väldigt 

svårt och ovanligt. 

2.1.3 Standard 

Det finns en stor variation i hur vi definierar vad en standard egentligen innebär och det går 

att hitta vissa standarder över vad som definierar en standard. Att definiera standarder innebär 

att vi nu måste balansera kriterierna för frivillighet och regler. “En regel över vad som 

definierar en standard är alltså att den är frivillig att följa” (Brunsson & Jacobsson, s. 17). 

Sedan är definitionen av valfrihet också en definition för sig, men det ska vi inte gå närmare in 

på. Vi väljer att istället använda oss av vad vi anser vara den allmänna definitionen av vad 

valfrihet är, där den djupare filosofiska innebörden lämnas utanför. Vi nöjer oss alltså med den 

definitionen att om ingen aktivt tvingar dig till något så är det valfritt. 

Vi definierar alltså standarden som ett utförande, produkt eller utformande som faller inom 

ramen av att vara valfri att följa, men då med ett agerande regelverk om hur just den 

standarden ska vara. Ett pappersark som följer standarden A-format, ISO 216:1975, kommer 

alltid vara 210 mm × 297 mm om beteckningen på arket är A4, oavsett var du köper detta. Det 

är helt valfritt för en tillverkare att tillverka pappersark som har andra dimensioner. Men du 

kan då inte påstå att det är ett A4-ark du tillverkat. Vi kan också se att en standard kan ställa 

kravet att det ska finnas specifika fördelar med att inte vara den enda som använder den, såsom 

monetära fördelar, effektivitet eller modularitet. Brunsson & Jacobsson (1998) tar även upp 

upphovsman som en nödvändighet för definitionen av en standard. En upphovsman tar fram 

en lösning på ett gemensamt problem, och om lösningen som tagits fram då kan användas av 

fler än upphovsmannen så kan fenomenet falla inom den definitionen av standard som vi 

använder. Det krävs även valfrihet och regelverk, som tidigare nämnts.  

Fri vilja är en diskussion i sig, som även här spiller över i hur vi definierar standarder. En 

stor del av definitionen är just att den är valfri att följa. Ingen kan alltså tvinga dig att följa en 

viss standard, då standarder fungerar mer som ett råd än en regel, vilket gör att de skiljer sig 

från fenomenen norm och direktiv som tidigare diskuterats. När vi talar om att en standard är 

frivillig att följa så måste vi också klargöra att när vi pratar om frivillighet så syftar vi på att 

ingen direkt tvingar dig att följa en standard. Vissa standarder kan däremot ses som ett måste 

att följa för att ha en chans i vissa marknader, men per definition så är det ingen som tvingar 

dig på något sätt att följa just den standarden. 
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Vi vill här klargöra att definitionen av begreppet standard kan skilja sig åt i det teoretiska 

och hur samhället tenderar till att definiera det. Den tidigare redogörelsen över standard som 

ett fenomen innefattar en god teoretisk grund att stå på där standard följer ett regelverk som 

tidigare beskrivits, är valfri och kräver upphovsman. Det ska även gå att ifrågasätta och bevisa 

att du som påstår dig följa en viss standard faktiskt följer den. Detta innefattar att ett påstående 

om att du som följer en viss standard alltid kan ifrågasättas och behöva bevisa detta. Detta då 

med hjälp av att jämföra verkligheten med det dokumenterade regelverket som en standard 

kräver. Dessa regelverk varierar till utformning och storlek.  

En mer samhällsinriktad definition av standard kan komma att användas av personer som 

väljer att använda ett samlingsnamn för ett liknande fenomen. Här ser vi att ordet standard 

har det användningsområdet att förklara något som samhället kan se som en vanlighet. Att 

påstå att något som att ha en platt-tv i hemmet, smartphone som mobiltelefon eller Youtube 

som videotjänst är “standard” faller inte in i den teoretiska definitionen av standard, utan detta 

är mer en samhällsmässig definition på att förklara ett fenomen likt en norm. Nedan följer ett 

exempel på hur definitionerna skiljer sig åt: 

USB-B1 är en standard på en utformning som agerar mestadels som en koppling mellan 

enheter som då används främst som utgång/ingång för datorer. Här har vi en standard (USB-

B) som följer ett specifikt regelverk som talar om hur den ska vara utformad och bete sig 

avseende bland annat strömstyrkor, dimensioner och i vissa fall även materiell uppsättning. 

Om du väljer att använda en annan storlek på utgången så kan du inte påstå att du följer USB-

B-standarden. Detta är då den mer en teoretisk definitionen över vad en standard är. Här följer 

produkten ett visst regelverk och allting som inte följer detta regelverk kan inte påstå sig följa 

den standarden i fråga. Apple har nu i sin senaste version av MacBook Pro valt att byta ut just 

denna utgång för att istället främja en annan. Detta ställer då samhället i en situation där de 

anser att det ju är “standard” att använda sig av USB-B, vilket i sig kan ses som en vanlig 

användning av ordet och begreppet standard i ett mer samhälleligt perspektiv. Detta kan 

grunda sig på behovet av att förklara ett fenomen som är en vanlig förekomst men som då i sig 

ändå kan bygga på att en underliggande standard används i denna vanliga företeelse. 

2.2 Varför använda en standard? 

2.2.1 Fördelar 

Genom att bland annat använda standarder så ökar vi modulariteten hos aktörer och enheter 

i sig. Inte då bara genom de fysiska uttagen som vi kan hitta i elektroniska enheter som kanske 

är det vanligaste att tänka på när vi tänker på standarder, utan även i hur organisationer 

tänker, utvecklas och förvaltas. Genom att standardidisera beetenden så kan vi enkelt öka 

möjligheten för organisationer att kommunicera sinsemellan utan att behöva skapa en ny 

lösning för att lösa upprepade problem. Utväxlingen av kunskap blir en förenklad process om 

två aktörer agerar efter samma förutsättningar och uppfattningar. När vi sedan använder oss 

av ett specifikt regelverk så underlättar det för aktörerna att avgöra vad som måste göras för 

att fortsätta, alternativt börja, följa standarden. När vi delar information via enheter, aktörer 

                                                      
1 Universal Serial Bus 
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eller organisationer så arbetar vi gärna genom samma typ av ramverk för att underlätta just 

överföringen och bearbetningen av data. 

Kredibiliteten är något som standarder också hjälper till med, genom att en standard 

innebär att du följer vissa bestämda punkter. Med hjälp av dessa bestämda punkter så kan 

alltså en organisation snabbt se hur bra modularitet som de har tillsammans. De kan då även 

snabbt avgöra till exempel kredibiliteten hos organisationen. Om en annan organisation följer 

samma uppsättning standarder som du gör så kan du enkelt förstå vad ni tillsammans har 

gemensamt. Standarder hjälper alltså till att visa, förstå eller förutspå likheter mellan 

organisationer istället för olikheter, vilket leder till mer transparenta organisationer. 

Om du som organisation följer en viss standard som innefattar att din produkt kommer 

hålla en viss kvalité, storlek eller form så kan en annan organisation enkelt förstå hur bra deras 

produkter kommer att passa dina produkter endast grundat på att de vet att du följer en viss 

standard. 

Genom att använda sig av standarder för att tackla återkommande problem så innebär 

standardisering inte bara att organisationer nu inte behöver komma fram med en ny lösning 

varje gång, utan det underlättar även för nya organisationer att anamma en lösning som redan 

finns etablerad. Detta gör att innovationen då kan fokuseras på specifika delar i organisationen 

som gör att du blir unik och då inte har samma behov att försöka lösa problem som 

användandet av standarder avser att kunna förenkla. Ett företag som fokuserar på till exempel 

industriell tillverkning kan nu med hjälp av de standarder som existerar på bultar och muttrar 

fokusera på andra delar i processerna istället för att behöva bygga ett eget system för hur 

bultarna i projektet ska se ut. De behöver egentligen inte lägga ner tid på att beskriva bultarna 

utan kan skicka produkten som en byggsats och säga “använd 20 mm M8-bultar vid 

montering”. 

2.2.2 Nackdelar 

Ett vanligt argument mot standarder är att en standard sällan är prestandamässigt det bästa. 

Redan 1936 patenterades Dvorak Simplified Keyboard (Dvorak & Dealy, 1936) som var en ny 

amerikansk layout på tangentbord (Svorak blev namnet på den senare svenska versionen). Det 

argumenteras för att denna ska vara flertalet gånger bättre än QWERTY-formatet, som vi idag 

anser vara en “standard” och som har visat sig vara extremt svår att byta ut. QWERTY i sig är 

då också en standard eftersom den uppfyller alla kriterier som en standard kräver. QWERTY 

fick sitt utseende bland annat till följd av att armarna i gamla skrivmaskiner inte skulle fastna 

i varandra. Detta problem är inte riktigt något som gör sig påmint för den stora allmänheten 

idag. Men standarden står kvar, trots att den inte längre kan anses vara den bästa när det 

kommer till det prestandamässiga. Den är då endast den “bästa” standarden för 

tangentbordstillverkare av den enkla anledningen att den är vanligast. Att byta ut denna 

standard och försöka ändra den till sin egna skulle vara en enormt kostsam och krävande 

process. Men i det flesta fall så väljer man att endast följa standarden just för att det är en 

standard, trots att tidigare problem ej längre är ett hinder för att byta ut standarden mot en 

annan standard. När Apple släppte den första versionen av Iphone så var inte armarna från 

skrivmaskinerna längre i vägen för skrivandet, men det fanns samtidigt inte en etablerad 

standard för hur en tangentbordslayout skulle se ut på en smartphone. Situationen var därmed 

ett perfekt tillfälle för Apple att påverka standarden och skapa något som skulle kunna vara 
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mer effektivt än nuvarande standardlayout. Men Apple valde att gå efter den standard som 

redan fanns etablerad i många marknader och fram tills idag så kan vi inte riktigt se något som 

tyder på att denna layout skulle kunna komma att ändras inom närmsta tid. 

Individualism är någonting vi kan se runt om i samhället. Inte bara i organisationer som 

försöker att vara unika på alla sätt och vis, utan även i människors syn på att högt värdera sin 

frihet och sitt oberoende gentemot andra. Här gör sig en nackdel med standarder extra 

påmind. När vi ser två eller flera organisationer följa en viss standard så ser vi ju att oavsett 

vad organisationerna jobbar med så är de lika på den punkten som standarden avser. En 

organisation som skriver ut sina kontrakt på standardstorleken A4 är inte unik i det avseendet 

när den jämförs med en annan organisation som också använder sig av denna standard på sina 

kontrakt. Själva innehållet på pappret skiljer sig då självklart oftast åt, men storleken är 

densamma om båda följer den påstådda standarden. Därför tas en liten del av individualismen 

för till exempel en organisation bort vid valet att följa en standard. Detta gör att du som 

organisation nu kan behöva fokusera på de delar som kommer att göra dig unik på ett annat 

sätt. I valet att implementera etablerade standarder ställs du inför beslutet att överge den idé 

eller design som kan göra dig unik inom ett visst område. Du går sakta men säkert miste om 

fördelarna med din ursprungliga individualitet och identitet, men för att överleva kan det 

krävas tillämpning av vissa standarder; det underlag som förvisso innehåller hög nivå av 

kredibilitet men som riskerar att kategorisera dig som ännu en i mängden i vissa frågor. 

2.3 Vad är en sensor? 

Vi vill här förtydliga för dig som läsare vad vi fortsättningsvis menar när vi talar om sensorer 

och effekterna som de håller. 

En sensor är i den mest grundläggande förklaringen en enhet som har konstruerats för att 

samla in data om verkligheten kring sig för att sedan göra det tillgängligt för distribueras 

vidare. Detta kan ske i form av en ren analog insamling och visualisering men även som en 

delvis digital process i vissa fall. Vi kommer skilja på analoga och digitala sensorer i detta 

kapitel för att få en bredare förståelse över hur dessa ter sig. Men vid senare delar kommer vi 

att benämna båda dessa som sensorer. 

Vi kan se en analog temperaturmätare på ett fönster som ett exempel på en analog sensor. 

Genom att samla in fysiska egenskaper som avspeglar sig på temperaturen kan vi direkt mäta 

temperaturen där enheten sitter, och med hjälp av verktyg som visualiserar den fysiska 

förändringen också visa det på ett mer informativt sätt. Vi använder alltså temperaturmätaren 

som ett verktyg för att visualisera fysisk förändring som sker och kan därefter tolka den data 

som visas. 

När allt detta istället sker i en digitalt baserad process börjar det med att enheten samlar in 

analoga data som den är utrustad för, på samma sätt som gjordes i föregående exempel då 

genom företeelser av fysiska egenskaper, och sedan genom elektronik omvandlar signalerna 

till ett digitalt format. Efteråt görs omvandlade data tillgänglig för att antingen hämtas eller 

skickas via ett digitalt nät. Tolkningen av den fysiska förändringen sker genom digitala signaler 

i form av sensordata som nu är redo för vidare bearbetning. Det kan handla om något så enkelt 

som att synliggöra de digitala signalerna på en bildskärm, eller till exempel skicka vidare 

signalerna till en plattform som använder dessa för att i sin tur bearbeta de till data på nya sätt. 
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Möjligheterna för vad som kan åstadkommas efter att den fysiska förändringen har tolkats till 

digitala signaler är i princip oändliga. 

Sensorer som placeras tillsammans i ett nätverk kan bäddas in eller monteras i byggnader 

för att mäta särskilda företeelser som uppstår i sensorns omgivning. Sensorerna kan antingen 

vara av typen passiv eller aktiv. Att en sensor är passiv innebär att den samlar in data om den 

uppmärksammar en förändring i sin fysiska omgivning (Rouse, 2014). Ett sådant exempel 

finner vi i infraröda sensorer som är vanliga i lokaler där de styr belysning. När sensorn märker 

att personer befinner sig i lokalen skickar den signaler att ljuset behöver slås på, alternativt 

släckas när ingen rörelse har upptäckts efter en bestämd tid. En annan variant är en aktiv 

sensor som samlar in data som den sedan med regelbundna intervaller sänder över ett nätverk 

(Kitchin, 2013). Ett exempel här kan vara att en mark- eller byggnadsägare är intresserad av 

ett konstant informationsflöde av temperatur på en utvald plats. 

2.4 Äganderätt av sensorer och sensordata 

Avslutningsvis vill vi behandla ämnet ägandeskap av sensorer. Vi kan oftast avgöra vem som 

äger den fysiska enheten som samlar in data utan några större problem. Men att avgöra vem 

som är den rättmätiga ägaren till den data en sensor skickar kan lätt bli en komplex fråga. Vi 

ser även att problem kan uppstå när vi försöker avgöra vem som är den rättmätiga ägaren av 

den kunskap som är byggd på den data som har samlats in från sensorer. 

För att förtydliga vår tankegång kring detta så ser vi till ett specifikt exempel av ett projekt 

med sensorer som har pågått på Umeå universitet sedan hösten 2017. I flertalet lokaler har 

sensorer för att mäta rörelse, temperatur, luftfuktighet, ljusstyrka och acceleration satts upp. 

Anledningen till att vi valt just detta exempel är att vi varje dag under denna studies gång och 

vid tidigare kurser har stött på en eller flera sensorer kopplade till detta projekt. Det har lett 

till att vi funderat över vem som egentligen innehar kontroll över vad sensorer “säger”. 

Första tanken om vem som äger sensordata kanske är att det är sensorägaren, som är den 

som tillhandahållit hårdvaran och mjukvaran i den sensor som tillgängliggör data. Det är ju 

trots allt de som har bistått med ett instrument som gör det möjligt att samla in särskilda 

fysiska egenskaper hos sin omgivning. Sedan förstår vi att den data som en sensor samlat in 

och gjort tillgänglig har ett vidare syfte. Detta kan då röra sig om allt ifrån enkla visualiseringar 

i realtid till komplexa sammansättningar av data från olika källor i speciella mönster som rör 

sig över långa perioder. Då samlar alltså sensorn in en fysisk egenskap som sedan görs 

tillgänglig i ett digitalt format. Här kan sedan en plattformsägare komma in och hämta den 

data som gjorts tillgänglig för att sedan bearbeta den vidare. Vi ser här att frågan om äganderätt 

av denna data lätt kan bli komplex. 

Veli Sinda (u.å.), jurist vid finska industriorganisationen Teknologiateollisuus, 

argumenterar i en artikel om att data och dess äganderätt ska behandlas med ett specifikt 

tillvägagångssätt i dagens juridiska situation: 

 

“Emellertid, om vidare analyser av data har genomförts eller om data har kombinerats 

för att tillföra nya kunskaper så rör det sig om en förädling av datan. De nya 

kunskaper som är resultatet av denna bearbetning bör, om inte annat särskilt avtalats, 

tillfalla bearbetaren eller dennes uppdragsgivare.” (Sinda, u.å., se Teknikföretagen). 
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Detta talar alltså för att du som organisation kan sälja din insamlade data, och då avtala om 

att fortfarande behålla äganderätten av produkter som byggs på den insamlade data du sålt. Vi 

förstår att ett avtal kan komma att täcka det mesta rent juridiskt, men vi frågar oss hur 

marknaden kan komma att se på detta sätt att lösa äganderättsfrågan. Kan då en organisation 

äga den data som samlats in, eller äger de endast rätten att använda sin tolkning av denna 

data? Om sensorägaren äger data och nyttjanderätten av denna data och sedan säljer den 

vidare, kan då sensorägaren avbryta samarbetet och påstå sig äga den kunskap som samlats in 

genom att arbeta med denna data? 

 

“Att köpa in viktiga tjänster från tredje part kan medföra risk för att bli beroende av 

en bestämd teknologi eller av tjänsteleverantören som sådan. När man avtalar om köp 

av sådana tjänster bör man tänka på att man kanske en dag vill byta tjänsteleverantör 

eller avsluta avtalsrelationen. Därför bör avtalet med tjänsteleverantören för dessa 

situationer innehålla regler om en övergångsperiod och i slutanvändarens köpeavtal 

bör möjligheten att byta tjänsteleverantör inte vara begränsad.” (ibid.) 

 

Här ges ett exempel över hur denna fråga i kombination med tidigare nämnda juridiska 

dilemma enkelt kan bli komplex: En organisation sätter upp en sensor som mäter och samlar 

in temperaturen på en specifik plats och tid. Här talar vi om att äga den data som samlats in, 

alltså att äga rätten att tillgängliggöra den temperatur som råder vid ett givet tillfälle. Det kan 

vara enkelt att då påstå att äganderätten av denna data skulle tillfalla organisationen som 

samlat in den. Men vad händer om en annan organisation sätter upp en exakt likadan sensor 

bredvid den andra? Nu mäter båda exakt samma sak och får alltså fram likadana data och 

tolkning av verkligheten. Alltså finns det två organisationer som påstår sig äga identiska data, 

utan någon som helst möjlighet att skilja dem åt. Vad händer om den ena parten avtalar med 

en tredje part att produkter som bygger på den insamlade data tillfaller organisationen som 

samlat in den? Kan denna organisation då verkligen påstå sig äga denna data samtidigt som 

en annan organisation kan påstå sig äga en identisk produkt? Om båda säljer sin identiska data 

till en organisation med avtalad äganderätt till vidare produkter som byggs på data, vem äger 

då den produkten? 

Veli Sinda argumenterar även för att detta är ett nytt ämne som inte har fått en tillräckligt 

god juridisk grund att stå på: 

 

“I detta sammanhang hävdas det också att digital data är ett nytt tillgångsslag eller en 

ny valuta som kräver att nya juridiska konstruktioner och begrepp introduceras. Man 

talar t.ex.  om äganderätt till data och ansvar för data. Kraven på juridisk 

särbehandling ställs i medvetande om att det traditionella äganderättsbegreppet inte 

tillkommit med tanke på digital data. Möjligen bortser man då från att vissa 

individuella rättigheter såsom rätt att få tillgång till digital data, rätt att använda och 

överföra digital data redan – om än inte i detalj – behandlas i existerande regelverk. 

Det handlar bl.a. konkurrensrätten, marknadsrätten, avtals- och konsumenträtten, 

immaterialrätten, EU:s databasdirektiv och EU:s nya direktiv om 

företagshemligheter. ” (ibid.) 
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Vi förstår att detta är en komplex fråga som kan avspegla sig i hur organisationer ställer sig 

till att standardisera sensordata, då äganderätten av en produkt kan komma att stå på spel. Du 

kan äga ditt sätt att läsa av den fysiska världen. Men om en standardisering av den data du 

säljer sker, så kan du faktiskt vara tvungen att frånsäga dig en av dina produkter på grund av 

svårigheter att bevisa ägandeskap. Härmed kan det komma att ställas nya krav på hur 

utformningen av tjänster och organisationer i en marknad om sensordata ser ut. 

2.5 Standardisering i kontext av IoT 

Standarder i sin helhet har potential att täcka väldigt breda områden av användning och 

samtidigt ha olika innebörd för olika individer. Vi ville i kombination med att undersöka en 

mer generell syn på standarder närmare undersöka forskning som har genomförts utifrån en 

mer teknisk synvinkel, till exempel genom projekt angränsande till fenomenet IoT. Då vår 

frågeställning och inledande syfte med denna studie har fokuserat på standardisering av 

sensordata känner vi att det är väsentligt att identifiera material som mer tar hänsyn till en 

teknisk aspekt. Vilka utmaningar ställs utvecklare inför i processen av att framställa 

standardiserade lösningar som ska effektivisera kommunikation och sändandet av 

information mellan sensor och mottagare, och hur påverkas de nätverk denna information 

färdas i? 

I samband med förverkligandet av IoT som ett växande fenomen har spridningen av 

internet till inbäddade enheter som exempelvis sensorer och ställdon (anordning för att styra 

mekanismer och mekaniska system) realiserats i stor skala. Att integrera dessa enheter i en allt 

mer digitaliserad miljö har dock inte gått felfritt, utan har resulterat i ett antal utmaningar. 

Speciellt den utmaningen som kännetecknar problemet med teknologin bakom redan 

existerande internetprotokoll2 som inte alls har varit utformade för den nya typ av enheter, 

nämligen sensorer, som har gjort sin entré på den trådlösa marknaden (Ishaq et al., 2013). I 

brist på gemensamma standarder har användare av sensorer hittills jobbat med att utveckla 

proprietära3 lösningar som skräddarsys efter funktionerna en sensor erbjuder. Det innebär att 

sensorer kan se väldigt annorlunda ut eftersom det faktiska ändamålet med sensorn varierar. 

IETF (Internet Engineering Task Force) har varit särskilt aktiva i att driva utvecklingen som 

ska bryta trenden av egennyttiga lösningar och istället leverera standardiserade lösningar som 

ska effektivisera anslutningen till sensorer och ställdon i nätverk som använder sig av 

internetprotokoll (Ishaq et al., 2013) 

Govindachari & Sutaria (2013) diskuterar även de om en ömsesidig vilja bland forskare 

aktiva inom området av sensorer och sensornätverk att en genomgående lösning är behövd där 

egenskaper i föregående internetprotokoll anpassas och därefter används i nyskapandet av 

protokoll för nätverk sensorer befinner sig i. De protokoll som tidigare har använts i samband 

med att internet växte under 90-talet är inte optimala för nätverk av sensorer då de inte tar 

hänsyn till sensorers begränsningar i energikapacitet, minneshantering, processorhastighet 

och syfte att vara aktiva under en lång tid (Govindachari & Sutaria, 2013). För att få bukt med 

problemet som blir en krock mellan existerande teknik (ursprungliga internetprotokoll) och 

                                                      
2 Från engelskans “internet protocol”: en samling särskilda regler som används i överföringen av 
information på internet och som bestämmer hur kommunikation mellan enheter ska se ut. 
3 Mjukvara som till skillnad från öppna alternativ inte lätt kan modifieras och tillämpas av andra 
oberoende utvecklare. 
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ny teknik (protokoll anpassade för sensorer) tas det fram standardiserade lösningar på 

protokoll som ska främja interoperabilitet4. Dessa protokoll kan stiga i antal, benämnas med 

komplexa akronymer och vara väldigt tekniska innehållsmässigt, men arbetet med att ta fram 

protokollen drivs av organisationer som förstår skalan av IoT och sensorteknik, och behovet 

av att ligga på en gemensam nivå för att utbytet av information ska bli mer transparent. 

Med allt fler avancemang inom teknologi blir det vanligare att aktörer väljer att montera 

sensorer som med hjälp av vidsträckta nätverk kan sprida betydelsefull information världen 

över. Det formas starka incitament för andra att följa en utveckling som ämnar effektivisera 

vardagligt liv, var än vi människor befinner och rör oss. Smarta hem och smarta städer blir 

mer och mer förekommande begrepp inom IoT, genom nyttjandet av sensorer som inte bara 

möjliggör övervakandet av skicket i byggnader och infrastruktur, men även det allmänna 

tillståndet i en stadsmiljö (Kitchin, 2013). Men då tekniken hittills ofta har använts i projekt i 

mindre skala finner vi fortfarande begränsningar i lösningar som använder sig av protokoll 

anpassade för en särskild typ av applikation eller ett visst scenario (Kosta et al., 2013). 

Lösningar som inte till fullo utnyttjar potentialen sensorer kan bistå med, vittnar om en 

utveckling där alla mål kanske inte riktigt har nåtts men som åtminstone är påväg åt rätt håll. 

Svårigheter uppstår även i samband med differensen i hårdvara som enheter ansvariga för den 

smarta övervakningen innehåller; enheterna vet hur de ska “tala” med varandra men inte 

nödvändigtvis hur de ska kommunicera (Kosta et al., 2013). IoT-A (Internet of Things 

Architecture) var ett “lighthouse project” som bedrevs med det övergripande syftet att skapa 

en arkitektonisk grund för det framtida IoT att utgå ifrån vid integrationen av olikartade IoT-

relaterade tekniker, inte bara för att forma sammanhängande struktur, utan även ett framtida 

internet (EU, 2013). En av de främsta målsättningarna som presenterades i den slutgiltiga 

rapporten år 2013 beskriver projektets mål i att bidra med en “referensmodell” som genom 

kartläggandet av principer och vägledning för den tekniska utformningen av protokoll, 

gränssnitt och algoritmer ska främja interoperabilitet i IoT-system (EU, 2013). Rapporten 

beskriver att det idag inte finns någon allmänt överenskommen förståelse för hur IoT är 

uppbyggt och att det gör att frågan om interoperabilitet mellan olika system känns väldigt 

färsk. 

                                                      
4 Förmågan i två eller flera system att utbyta och använda information sinsemellan. 
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3. Metod 

Följande sektioner kommer att innehålla de val som gjorts för att färdigställa denna studie. De 

metoder vi har valt att använda oss av i detta arbete kommer att diskuteras på en mer 

djupgående nivå här nedan. Vi har samlat in nödvändiga data för att undersöka området som 

rör standardisering och standarder. Inledningsvis bestämde vi oss för att bilda en djupare 

förståelse för den faktiska innebörden av en standard och hur den tar sin plats, inte bara i 

vardagen, utan även på organisationsnivå. Vi valde att fokusera på två boktitlar om ämnet 

ifråga. Utöver litteraturen funnen i den mer traditionella bokformen sökte vi även efter 

användbart material relaterat till sensorer och standardisering i form av vetenskapliga artiklar 

som publicerats digitalt. Viss informationsinsamling från diverse källor på internet i ett mer 

generellt kunskapsbildande syfte skedde också för att ha möjlighet att se sidor och nyheter om 

hur standarder tar sig i världen. Men då även för att skapa en bredare förståelse för standarder 

och standardisering, och för att förstå hur marknadens egna argument kan se ut världen över. 

Som uppföljning till litteraturstudien genomfördes flertalet intervjuer med personer 

involverade i förvaltningen och utvecklingen av sensorer, sensornätverk och IoT. Här 

identifierade vi tre olika aktörer i form av nätverksägare, plattformsägare och sensorägare 

(se figur nedanför). Nätverksägaren är den som tillhandahåller ett nätverk som sensorer kan 

kommunicera över. Plattformsägaren är aktören som bygger lösningar som ska samla in data 

från sensorer och sedan finna bruk för det. Till sist har vi sensorägaren som är aktören som 

beställer in och förvaltar sensorer från en sensortillverkare (i vissa fall är sensorägaren själv 

även sensortillverkare). Vi valde att använda dessa titlar för att underlätta vår egna förståelse 

över hur marknaden om standardiserad sensordata kan komma att se ut, men även för att 

skapa en lättare förståelse över kopplingen mellan de olika delar vi ansåg vara relevanta för ett 

arbete om standardisering av just sensordata. 
 

 

Figur 1: Modell över identifierade aktörer. 

Vi valde att använda ovanstående modell för att underlätta för oss som författare att förstå i 

vilken kategori som intervjupersonerna skulle läggas, och för att sedan utvärdera från vilket 

håll vi behövde få mer information. 
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Lokalerna som har använts vid intervjuer har varit av intervjupersonernas egna val för att 

undvika till största möjliga mån att en obekväm situation uppstår kring val av miljö. Ett antal 

intervjuer genomfördes dessutom över telefon, av anledningen att vi behövde få kontakt med 

personer som inte fanns på plats eller var aktiva med sitt arbete på annan ort. Samtliga 

intervjuer har transkriberats, bearbetats och analyserats av oss som författare. 

Vi har under detta arbete följt de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet tagit 

fram (Vetenskapsrådet, 2002). Vi redovisar i följande delar av text för vilka dessa principer 

och regler är för att visa vilket underlag vi valt att följa: 

 

“Regel 1: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas 

om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan 

tänkas påverka deras villighet att delta.” 

 

“Regel 2: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares sam-

tycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om 

de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” 

 

“Regel 3: De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att 

detta medför negativa följder för dem.“ 

 

“Regel 4: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte 

föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.“ 

 

“Regel 5: All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.“ 

 

“Regel 6: Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrap-

porteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I 

synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att 

det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

 

“Regel 7: Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.“ 

 

“Regel 8: Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter 

särskilt medgivande av den berörda.” 
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3.1 Metodval 

Utifrån studiens formulerade syfte och frågeställning har stor vikt bland annat lagts på 

intervjuer som en källa i insamlandet av användbart underlag, ämnat att ge en bättre förståelse 

för den nuvarande situationen kring det studerade området. Det leder oss in på spåret av 

kvalitativ forskning, som öppnar upp möjligheten att noggrannare undersöka vilken roll 

standarder och standardisering faktiskt fyller hos olika aktörer, vare sig det gäller de 

involverade i mindre startups eller de mer erfarna aktörerna som under en längre period har 

varit aktiva inom området av IT och IoT. Yin (2013, s. 19) beskriver ett av fem utmärkande 

drag för kvalitativ forskning som att “återge de människors åsikter och synsätt som ingår i 

studien”. Efter att ha fastställt frågeställningar för vårt studieområde insåg vi behovet av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt i form av flertalet intervjuer. Intervjuer har delvis arrangerats 

utifrån förslag vi fått av en person som vi först träffade på under en arbetsmässa med direkt 

koppling till universitetet, och som vi har haft kontakt med under arbetets gång, men också 

från eget håll där vi själva fört en diskussion kring vilka företag eller personer som kan vara av 

intresse för att svara på våra frågor kopplade till studieområdet. Intervjuer kräver skärpt 

uppmärksamhet för att intensivt lyssna och förstå innebörden av sagda ord och meningar (Yin, 

2013), det vill säga att i detta specifika tillfälle handlar det om en djupgående förståelse för hur 

standarder och standardisering egentligen upplevs av de som blir intervjuade. Till skillnad från 

strukturerade intervjuer, som medvetet närmar sig personer på ett lika och nästan inövat sätt 

och efterfrågar enhetliga svar, har vi enligt kvalitativa manér velat få respondenterna att 

formulera sig med sina egna ord rörande ämnet. 

Då begrepp som standarder och standardisering inte direkt är nya för oss kände vi redan 

initialt behovet av att skapa en bredare förståelse för den egentliga innebörden av begreppen. 

Detta har skett genom en litteraturstudie som till skillnad från exempelvis en empirisk studie 

hämtar svar på syftet från tidigare litteratur som har undersökt ett liknande och relevant tema 

(Korhonen & Lindström, 2016). Litteraturstudier i olika utsträckning anses vara en 

nödvändighet för de som är involverade i någon form av akademiskt projekt då det skapar en 

stadig grund för att förbättra kunskap inom ett visst område (Watson & Webster, 2002). Detta 

har setts som en självklarhet i tidigare studier av oss båda, och signifikansen av 

litteraturstudier blir ännu mer uppenbar efter rekommendationer från vår handledare som 

hänvisar till litteratur med hög relevans inom vårt studieområde. Det har handlat om litteratur 

som väldigt brett täcker området av standarder och standardisering, men som mycket väl kan 

tillämpas inom miljöer som jobbar till stor del med IT- och IoT-relaterade arbetsprocesser. 

Insamlandet av numeriska rådata var en av de första metoderna som fördes på tanke vid 

upprättandet av de tidigaste frågeställningarna för vår studie. Vi har i tidigare kurser stött på 

data som lagras och sedan skickas via sensorer, men inte gett formatet på data någon större 

uppmärksamhet. Uppmärksamheten har istället kretsat kring arbetet med att förstå 

funktioner i särskild programvara som kan hantera data, till skillnad från syftet med denna 

studie som mer djupgående ger oss chansen att försöka förstå vad sensordata egentligen 

betyder och vad den har för roll i diverse aktörers arbete. 
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3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien föll naturligt att bli den absolut inledande delen i vår studie då vi kände 

behovet av att göra oss mer bekanta med ämnet. Efter diskussion med vår handledare blev vi 

rekommenderade två titlar som båda har hjälpt till att tydligare redogöra för vad standarder 

och standardisering verkligen innebär. Den första boken benämnd Standardisering (1998) 

sammansatt av Nils Brunsson och Bengt Jacobsson och som än idag är en relevant källa, 

vittnar om litteratur som bevisligen har stått emot tidens prövningar. Förvisso kan detta 

handla om ett ämnesområde som inte är flitigt efterforskat, men då standarder är något så 

vanligt förekommande i människors omgivning spricker föreställningen om att ingen skulle 

finna varken intresse eller tid till att undersöka det mer grundligt. Redaktörerna, i samarbete 

med forskare från andra discipliner, har sammanställt litterära segment som i syftet att 

motverka bristen på kunskap rörande standardisering analyserar standardisering som en 

viktig företeelse i samhället, samt som en form för styrning och samordning i hierarkier och 

marknader (Brunsson & Jacobsson, 1998). Boken har gett oss en viktig insyn i vad som skiljer 

en standard från normer och direktiv, som begreppet ibland förväxlas med, och hur 

standardisering som process går till och i vilken utsträckning den faktiskt påverkar både 

organisation och den privata personen. 

Den andra boken Standards and Their Stories (2009) innehåller likt den första boken 

bidrag från experter inom områden väl bekanta med standarder, och har sammanställts av 

Martha Lampland och Susan Leigh Star, båda två involverade i samhällsvetenskapliga studier 

på akademisk nivå. Till skillnad från Brunssons och Jacobssons verk, som genom sina rika 

sidor av text lägger fokus på att förmedla en mer byråkratisk samling information, innehåller 

Lampland och Stars litteratursamling en mer modern och unik ton med inslag av korta 

berättelser och illustrationer, ett drag som introducerar läsare till en rad varierande men 

samtidigt relevanta exempel kopplade till standarder och standardisering. Innehållet i boken 

analyserar standardisering som en aspekt som definierar livet i modern tid med en närvaro så 

omfattande att standarder ofta tas för givet (Lampland & Star, 2009). 

Litteraturstudier innebär vidare insamlande och genomgång av andra vetenskapliga källor 

i form av artiklar och rapporter som anses relevanta för studieområdet. Genom undervisning 

i informationssökning som universitetet tillhandahåller ges även ytterligare möjlighet till att 

lära studenter att söka efter rätt material digitalt över internet. Samtliga vetenskapliga källor 

utöver litteraturen har anskaffats, dels genom universitets egna databas för sitt bibliotek, men 

även via Google Scholar, till stor del på grund av simpel navigation i gränssnitt som gör det 

väldigt enkelt att samla in vetenskapligt underlag men även på grund av deras kredibilitet. 

Specifikt sektionen rörande relaterad forskning ställer krav på att efterforska tidigare studier 

som ska ge ytterligare stöd och trovärdighet i ämnet som vi undersöker närmare. 

Vetenskapliga källor fungerar som en bas för att stödja de tankar och åsikter som vi 

personligen uttrycker i samband med att insikt bildas kring studieområdet under arbetets 

gång, ett resultat som särskilt avspeglas i slutsatser och diskussionen som vi väljer att avsluta 

vårt arbete med. 
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3.3 Intervjuer 

Intervjuerna har fungerat som grundbas för den data som vi kommit att använda i detta arbete 

då vi ansett att för att tolka detta problem på ett vetenskapligt vis behöver vi få en bättre inblick 

i hur personer i den marknaden faktiskt resonerar kring dessa frågor. När vi ser till utförandet 

av intervjuerna så har vissa val gjorts som kan ha haft en direkt påverkan på hur den data som 

samlats in utformats. Vi har gjort allt vi kan för att aktivt reflektera över hur vi skulle kunna 

undvika detta i så stor utsträckning som möjligt. Alla personer i dessa intervjuer var på något 

sätt involverade i marknaden om plattformar, sensorer eller nätverk för sensorer, vilket vi 

själva valde att begränsa oss till. Vi tror att för att få en rättvis bild över hur marknadens aktörer 

agerar, reagerar och förutspår framtiden för dessa frågor var semi-strukturerade intervjuer det 

bästa valet av metod för insamling av data. 

Vi kommer även att redovisa en mer detaljerad redovisning av respondenterna i senare delar 

av detta arbete för att påvisa hur vi tänkt kring den data som samlats in. 

3.3.1 Frågor 

Vi kommer här att visa upp vilka frågor vi använda oss av och vad tanken med dessa var från 

vår sida. 

 

• Kan ni berätta lite om er själva; Vilka/vem är ni/du? 

 

Vi använde oss av denna fråga för att få en bättre förståelse över vem personen i fråga 

egentligen är/var med deras egna ord och värderingar. Kopplingar till organisationer, titlar 

och tidigare erfarenheter reddes ut här, om något behövde redas ut så frågade vi specifikt om 

just detta när tillfälle gavs. Vi valde att alltid spara de uppföljningsfrågor som uppstod tills det 

att personen var klar med hela sitt svar för att få ett så genuint svar som möjligt hos 

respondenten. 

 

• Hur skulle ni förklara er verksamhet; Vad gör ni? 

 

Vi försökte här vi få en djupare förståelse över vad personen i fråga hade för uppdrag/mål idag 

med sin organisation. Om denna fråga blev besvarad i ett tidigare skede så valde vi att inte 

använda denna fråga igen för att ha möjlighet att hålla en intervju som påminner mer om en 

dialog än en frågestund där det mer efterfrågades strukturerade svar. 

 

• Jobbar ni med standarder idag? 

 

Här lämnade vi över talan till intervjupersonen att själv värdera sitt egna arbete med 

standarder. Vi valde att låta personen själv stå för definitionen av standarder i sitt egna arbete 

för att undvika att skapa ett nytt tänk hos respondenten, vilket kan komma att ske när en ny 

definition av ett fenomen presenteras. Därav ökade vi vår chans att få ett genuint svar på denna 

fråga. Vi samlade här in information över hur intervjupersonen definierar och reflekterar över 

standarder i sitt dagliga arbete för att sedan kunna ställa följdfrågor. Om personen i frågan 
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begärde en definition av standarder så bad vi personen att utgå från sin egna definition och 

reflektion 

 

o Vad kom att påverka att ni valde just dessa? 

 

Om personen nämnde specifika standarder så ställdes denna fråga för att få en djupare 

förståelse över hur denna intervjuperson reflekterar över sitt egna val av standarder. 

 

• Finns det någon standard som ni specifikt känner att ni vill jobba med? 

 

Här försökte vi komma ännu djupare in i intervjupersonens kunskap om standarder i sin 

helhet. Med data från tidigare frågor kunde vi med hjälp av denna fråga bättre förstå hur pass 

mottaglig intervjupersonen var till standarder. 

 

o (Beroende på svar av ja- eller nej-karaktär) Av vilken anledning då? 

 

Denna fråga ställdes om intervjupersonen nämnde någon specifik standard utan att ge en 

utförlig förklaring till hur den kom att vilja arbeta med just den. 

 

• Upplever ni standarder i sin helhet som något praktiskt användbart i 

processerna av att förbättra ert arbete? 

 

Här ville vi förstå om intervjupersonen ansåg att standarder i sig var en bidragande faktor till 

ett förbättrat arbete i sin verksamhet. Om intervjupersonen frågade vilket område av 

standarder vi syftade på så bad vi personen tänka på processerna i det dagliga arbetet som 

utförs hos denne. Vi ville få intervjupersonen att reflektera över standarder i sitt egna arbete 

för att den enklare skulle kunna lämna en framtidsprognos som senare frågor riktade in sig 

mot. 

 

o Om inte, varför då? 

 

Om personen hade en negativ inställning till standarder i sitt dagliga arbete så ville vi fördjupa 

oss i den negativa synen som personen hade. Här valde vi att endast försöka förstå hur 

intervjupersonen tänker kring det negativa i deras upplevelse. Vi ville inte diskutera om 

standarder i sin helhet kunde vara negativa, detta för att undvika att detta skulle kunna 

påverka senare svar. 

 

• Hur uppfattar du att situationen kring standarder för sensordata ser ut i 

dagsläget?  

 

Här ville vi skapa en djupare förståelse över hur en person som är inne i den specifika 

marknaden faktiskt såg på marknaden om sensordata och då också förstå hur denna såg på 
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just standardiseringen av den. Här kunde viss variation av utformningen på frågan ske, 

beroende på hur detta ämne diskuterats i tidigare frågor. 

 

• Hur tror du att framtiden för dessa standarder kan/kommer se ut? Hur 

tror du marknaden kommer att reagera på dessa? 

 

Här ville vi att intervjupersonen skulle reflektera med egna ord över hur den tror att 

marknaden kan komma att se ut kring standardisering av sensordata. Sen ville vi även få en 

djupare förståelse för hur intervjupersonen såg att marknaden skulle reagera. 

 

o Hur tror ni att en sådan standard skulle kunna påverka er/marknaden i framtiden? 

 

Denna fråga användes endast om vi ansåg att intervjupersonen inte föll inom den direkta 

marknaden för just sensorer, plattformar eller nätverk. Vissa personer kom till att agera som 

en extern aktör till den marknaden vi undersökte där ämnet om standardisering av sensordata 

i sig var aktuellt, men inte någonting som arbetades med till den grad att de kan anse sig själva 

vara i den marknad vi undersöker. 

Här ansåg vi intervjun vara avslutad. Om vi kände att någonting behövde förtydligas så 

ställde vi dessa frågor här för att undvika att påverka deras första svar som då hade som mål 

att ge en genuin reflektion över personens egna synsätt på frågorna. 

 

• (Fråga om det finns möjlighet att ställa andra frågor i efterhand?) 

 

Vi försäkrade oss om att om några frågor skulle uppstå från vår sida så skulle vi kunna kontakta 

respondenten ifråga igen för att få ställa dessa. Detta var ingenting som någon av 

respondenterna valde att avsäga sig ifrån. Vi som intervjuare behövde dock inte kontakta 

någon för en återkoppling efter avslutad intervju. 

3.3.2 Fallgropar 

Eriksson & Hultman (2014, s. 104) nämner tre fallgropar. Två av dessa identifierade vi som de 

största orosmomenten för oss redan i ett tidigt skede, men vi valde att angripa och försöka 

undvika dem till största möjliga mån. 

Intervjueffekten 

Första fallgropen är den så kallade Intervjueffekten som innebär att ett samspel uppstår 

mellan respondent och intervjuare. Detta kan då ge ett icke önskvärt resultat i den data som 

efterfrågas. Här valde vi att till största möjliga mån försöka undvika ett samspel, och samtidigt 

försöka undvika att skapa en diskussion om irrelevanta ämnen. Men vi försökte samtidigt att 

skapa mer av en dialog än en direkt utfrågning eftersom vi anser att en fördjupelse i en persons 

tankesätt går via deras egna ord. Vi arbetade efter den metod vi ansåg vara den effektivaste för 

att inte påverka den data vi ville samla in. Vi försökte att alltid ställa endast en fråga i taget för 

att lämna över talan helt till intervjupersonen som då fick besvara frågan helt med egna ord 

och efter sin egna tolkning. Om en förklaring av frågan behövdes så försökte vi se till att 

intervjupersonen först använde sin egna tolkning av frågan innan den förklarades. Vi försökte 

skapa den förutsättningen att vi aldrig skulle behöva avbryta ett svar från den intervjuade och 
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endast ställa följdfrågor när tystnad uppstod. Följdfrågorna som vi valde att ställa var frågor 

som skiljde sig åt mellan varje person beroende på om vi kände att personen besvarat den 

tidigare frågan vi ställt. Följdfrågorna var utformade för att försäkra oss om att vi förstått svaret 

som vi fått av intervjupersonerna. Vi försökte aldrig bygga ut svaret i sig med nya frågor, utan 

målet var endast att skapa en gemensam förståelse över vad intervjupersonen faktiskt 

besvarat. 

Halo-effekten 

När det kommer till Halo-effekten såg vi enorma svårigheter i att undvika denna till den grad 

vi hade önskat. För att försöka undvika att bias i vårt agerande uppstod när det kommer till 

hur vi bemöter intervjupersonerna så försökte vi att agera på samma sätt oavsett vilken titel, 

befattning, eller status vi såg hos våra intervjupersoner. Vår relation till intervjupersonerna 

var den faktor som vi identifierade skulle bli den största problematiken, då vissa av 

intervjupersonerna var personer som vi haft nära kontakt med i flertal år samtidigt som vi inte 

ens kände till att vissa av intervjupersonerna existerade innan vi introducerades för denna 

studie. Vi valde ändå att angripa detta till den mån vi kunde och försökte då istället att skapa 

en gemensam grund av relation att stå på där vi endast höll oss till relevanta ämnen när det 

pratades innan och efter intervjuerna. För att undvika att vårt agerande gentemot 

intervjupersonerna förändrades utifrån att en viss titel fanns så undvek vi att fördjupa oss i 

vem personen i frågan egentligen var innan intervjun. Vi gjorde ingen djupare efterforskning 

om vem eller vad intervjupersonerna egentligen var förrän efter en intervju hade skett. Detta 

då för att undvika att någon av intervjupersonerna blev högre prioriterade på grund av titel 

eller status och då för att vi som intervjuare skulle värdera alla intervjupersoner till samma 

värde. 

Centraltendensen 

Här handlar det om att vid en intervju så kan det uppstå en tendens hos intervjupersonen att 

inte vilja sticka ut, och svar som kan anses vara extrema undviks. Vi såg inte detta som ett 

direkt hot mot den data vi skulle samla in. Det grundade vi då på hur vi valde att forma frågorna 

som vi valde att använda vid intervjuerna samt att ämnet i sig inte visade någon tendens till att 

inbringa några extrema åsikter eller tankar. Vi avfärdar därför att detta på något sätt skulle ha 

påverkat den data vi samlat in. 

3.3.3 Miljöval 

Vi har gjort vissa val om miljön när vi ser till intervjuerna som vi gjort genom detta arbete. När 

vi gjorde valen över hur vi skulle forma våra intervjuer så fick vi framförallt inse att tidsmässig 

och monetär budget var två faktorer som vi måste försöka balansera utan att skapa en bias i 

den data som skulle komma att samlas in. Vi tog då beslutet att utföra alla intervjuer med så 

lika förutsättningar som möjligt. Detta innebar att alltid låta intervjupersonen bestämma tid 

och plats. Vi grundade detta beslut i ett försök att inte påverka att vissa intervjupersoner 

intervjuades i en miljö de inte kände sig bekväma i och därför komma att försöka snabba på 

eller avbryta intervjun. 

Vi upptäckte snabbt att vissa av dessa intervjuer var tvungna att ske på distans. Här valde 

vi återigen att låta intervjupersonen välja tid och metod. Detta ledde då till att intervjuer 

skedde via telefon, men även via Skype. Detta i sig gjorde att vi hade tre varianter av 

intervjuerna. Dessa former av intervjuer såg ut att ske ansikte mot ansikte, via telefon eller 
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Skype med live-kamera. Vi valde här att värdera alla intervjuer individuellt eftersom alla 

utspelade sig i deras valda miljö och tid. Vi anser att det värde som går att finna i kroppsspråket 

endast kommer att användas för att vi som intervjuare ska få en bredare förståelse över vissa 

svar. Detta kroppsspråk är då ingenting vi valt att använda i studiens insamlade data, och då 

även inte anses ha en påverkan på den data som samlats in. Därav ser vi inte specifikt telefon-

intervjuerna som ett hinder på något sätt. 

Alla intervjuer spelades in där vi gjorde valet att använda oss av en diktafon för att försäkra 

oss om att intervjun höll en professionell nivå från oss som intervjuare. Vid varje intervju som 

utspelat sig på plats har inspelningsverktyget visats tydligt för att undvika några missförstånd 

kring att samtalet kommer att spelas in. Vid telefonintervjuer har vi inte haft samma möjlighet 

att visa upp inspelningsverktyget så därav kan ett visst informationsbortfall ha förekommit. 

Men vi argumenterar för att de personer som medverkat har varit så pass informerade om 

anledningen till intervjun att det inte varit ett hinder för vetskapen att samtalet spelats in. 

Eriksson & Hultman (2014, s. 105) tar upp att “De tolkningar som forskaren gör är inte en 

privatsak” vilket också vi värderar väldigt högt. Genom att använda oss av inspelningar i alla 

samtal, från början till slut, så underlättade det att transkriberingen blev korrekt. Inga ord eller 

meningar agerade då som minnesbilder och möjligheten att meningar skulle ge en felaktig bild 

minskade dramatiskt för oss. Vi värderade det professionella utförandet över de bortfall i svar 

som kunde komma att uppstå på grund av att vi visade tydligt att samtalet spelades in. 

3.3.4 Transkribering 

Eftersom alla intervjuerna är väldokumenterade med ljud, anteckningar samt att vi båda 

närvarade vid varje tillfälle så anser vi att transkriberingen hade ett korrekt underlag för att 

möjliggöra en korrekt reflektion av dessa intervjuer. Tiden mellan intervjuerna och 

transkriberingen varierade beroende på i vilken ordning intervjun skedde samt i vilken 

ordning den transkriberades. Men vi arbetade med att försöka få transkriberingen gjord så 

snabbt som möjligt efter intervjuernas avslut. Vi gjorde här det valet att transkribera hela 

intervjuerna som vi ansåg vara relevanta utan att lämna något utanför. Här transkriberades 

varje ord, mening och anteckning för att ge en så rättvis bild som möjligt av den data som tagits 

fram. 

3.3.5 Respondenter 

Respondenterna bestod av 7 stycken personer. Positioner och titlar hos varje respondent 

varierade. Gemensamt för dem var att alla respondenter vid intervjutillfället var stationerade 

i Sverige. Eftersom vi hade möjlighet att gå via rekommendationer och utlåtande om vilka som 

kunde vara aktuella finns det en viss koppling mellan alla respondenter. Vi gjorde valet att 

agera utifrån den data vi kunde samla in och accepterade alla som vi fick möjlighet att 

intervjua. Vi kontaktade även alla vi blev rekommenderade att kontakta. I flera av fallen så 

hade respondenten endast en svag koppling till övriga i form av hörsägen om att de var 

involverade i dessa frågor. Medan vissa var direkta rekommendationer från samarbetspartners 

till tidigare respondent. 

Vi utgick från en lokal aktör som i detta fall agerade för oss som direkt kunskap om ämnet 

ifråga. Denna aktör fungerade även lite som en hubb för hur arbetet skulle fortgå, detta då i 
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form av kontakter och personliga kopplingar till andra aktörer, som vi då sedan fick direkt 

kontakt med och kunde utveckla arbetet med. 

Vi har även genom vår tid på Umeå universitet utvecklat ett kontaktnät som vi valde att 

använda oss av när vi letade efter fler personer att intervjua. 

Vi kom till att intervjua sju stycken olika aktörer av tretton tillfrågade. Alla respondenter 

identifierar vi som män. Vi ser inte att denna könsfördelning på något sätt skulle påverka den 

data vi samlat in. Åldern på respondenterna varierar från 25 år och uppåt. Vi försökte hålla en 

så bred åldersfördelning som möjligt på dem. 

Längd på intervjuerna, koppling till ämnet och intervjumiljö hittas i tabellen nedanför. 
 

Respondent Längd Koppling Intervjumiljö 

1 16:21 Plattformsägare På plats 

2 10:48 Plattformsägare Skype med bild 

3 18:45 Plattformsägare På plats 

4 39:23 ? På plats 

5 12:44 Plattformsägare Telefon 

6 12:04 Nätverksägare Telefon 

7 42:21 ? På plats 

 

Det fanns ett par intervjuer som vi ansåg inte ha en tillräckligt bra grund att stå på för att 

användas i senare delar av arbetet och dessa blev därför bortfall. Dessa bortfall kom att bero 

på att respondenterna inte hade en direkt koppling till den marknad vi valt att undersöka. 

Dessa aktörer agerade i andra marknader men med till exempel ett intresse i att marknaden 

om sensorer behöver mogna först. Vi valde att använda denna data för vår egna skull och 

utveckla vår egna förståelse över hur marknader runt om den marknaden vi valt att undersöka 

faktiskt agerar och tänker. Men för att hålla oss själva inom de ramar vi valt för detta arbete så 

valde vi att inte använda dessa i den analys som kommer senare. 

3.3.6 Kodning 

Vi valde här att försöka bygga en bättre förståelse över vilka ämnen och åsikter som kunde ses 

som upprepade genom intervjuerna. Här valde vi som författare att arbeta efter ett arbetssätt 

som vi ansåg var mest tidseffektivt och gav oss högsta möjlighet att få ut en så bred förståelse 

som möjligt över vilka delar som var aktuella. 

Vi valde här att bryta ut lösa citat utan koppling till person. Vi arbetade med detta för att då 

kunna förstå frågorna som vi satt upp angående standardisering. Frågorna rörde hur 

standardiseringen ser ut idag, hur den tros komma se ut i framtiden och svårigheter som 

standardisering kan medföra. Här valde vi att använda dessa tre nyckelord som vi sedan letade 

svar på i hela meningar. Vi använde sedan meningar och letade efter citat som kunde svara på 

frågorna Hur är det idag med standarder? Hur tror du framtiden kommer att se ut? Vad ser 
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du för svårigheter? Vi valde att bryta lös citat från namn för att skapa en bredare förståelse 

över hur ämnet diskuterats som helgrupp istället för att få det på en individnivå. 

Vi byggde sedan upp detta i teman av synen på hur det ser ut idag, och då även svårigheter 

med hur det ser ut idag. Hur framtiden kunde komma till att se ut, och då även svårigheten 

med hur detta skulle uppnås. Vi valde även att försöka se om denna marknad hade svårigheter 

som kunde kännas igen i andra marknader och som tidigare forskning påpekat vara de 

allmänna svårigheterna när det kommer till standardisering. Detta skedde då i form av att vi 

tog ut citaten från tidigare, kopplade ihop dem med tillhörande meningar och sedan försöka 

analysera vad dessa meningar kunde förklara tillsammans med varandra. 

3.4 Begränsningar 

Vissa begränsningar som vi har identifierat har ingen påverkan på arbetet. Vi har då även 

identifierat begränsningar som kan ha direkt påverkan på hur denna data kan komma att 

tolkas. Framförallt så ser vi att tidsramen som vi arbetat med kan ha haft en direkt påverkan 

på hur vi kunnat lägga upp insamlingen av data. Men då även hur denna i sig har påverkat oss 

som individer, detta kan då ha haft en direkt påverkan på hur vi agerat direkt mot 

intervjupersonerna, hur vi skött urvalsprocessen och då även analysen av den data som funnits 

att arbeta med. Denna tidsram har också medfört att viss kunskap som vi anser hade varit bra 

att använda sig av för att förstå problemet ännu djupare inte har hunnits införskaffats. 

Eftersom detta arbete grundar sig i en frågeställning vi valt utan att ha någon bredare 

kunskap om sen tidigare har vi behövt lägga ner mycket tid på att endast förstå ämnet till en 

grundläggande nivå. Vi har utfört allt arbete själva, bokat alla möten som varit nödvändiga och 

skött all kontakt med intervjupersonerna som varit aktuella för intervjuer. Men då även 

transkriberingen och liknande arbeten som genererats av studiens utformning. 

En del av arbetet har fokuserats på att få intervjuer med personer inom det segment vi 

tidigare kallade för sensorägare. Dessa gjorde sig avsaknade till en grad vi kan se som ett 

problem. Vi har försökt att få kontakt med diverse sensortillverkare men med ett sämre 

resultat när vi jämför med svarsfrekvensen hos de andra segmenten. Vi gjorde här valet att 

istället leta på internet efter organisationer som delar med sig av sin data i ett öppet format. 

Samt då använda oss av de sensorer som vi hade att tillgå via universitetet för att få en bättre 

förståelse över hur data i dessa kan vara utformad. Åsikter och reflektioner över ämnet från 

sensorägare kan vi alltså inte redogöra för. 

Vi har också fått begränsa oss till en väldigt nischad marknad för att undvika att problemet 

blir för stort för att bearbeta och förstå i en kandidatuppsats. Vi hade gärna sett att vi fått till 

exempel en bredare ekonomisk aspekt på detta problem och frågeställning. Vi hade även velat 

försöka jämföra vårt resultat med liknande resultat i andra marknader för att förstå bättre om 

detta är unikt för just denna marknad. 
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4. Analys och resultat 

Detta kapitel avser presentera analysering av insamlade data som har skett genom ett löpande 

urval av intervjuer med personer vi ansett vara av intresse för vårt studieområde. Med denna 

analys ämnar vi dessutom att producera resultat som dels kan kopplas till tidigare sektioner 

rörande frågeställning och relaterad forskning, men även agera underlag för en fortsatt 

diskussion i nästa kapitel. 

Data har samlats in från fem av sju intervjutillfällen; vi valde medvetet att utesluta två på 

den grund att den data som samlats in i dessa inte upplevdes relevant för våra huvudsakliga 

problemformuleringar. Detta i sig grundar sig i hur vi valt att göra vårt urval av 

intervjupersoner, där vi utgått från alla tips och idéer vi haft om vilka som varit aktuella. 

Intervjuerna har använts i en bredare förståelse för oss som författare. Men vi anser att den 

information som gick att utvinna från dessa avvikande intervjuer inte uppfyller de kriterier 

som vi hade satt upp om vilka marknader aktörerna ska agera i. Vi har därför valt att endast 

använda de intervjuerna som ett material för att få en egen bättre förståelse över problemet 

som helhet. 

Vi identifierade tre moment som vi valde att fokusera vår analys på. Detta innefattar då en 

bredare förståelse över hur situationen uppfattas idag, hur respondenterna resonerar om 

framtiden och svårigheterna som kan anses sväva över dessa två tidsaspekter. 

4.1 Standarder och standardisering idag 

Utifrån den data vi har samlat in så kan vi se att det finns en tydlig uppfattning bland 

respondenterna att det idag existerar flertalet olika lösningar för att hantera just sensordata. 

Detta då grundat på att det finns organisationer som hanterar denna data men då samtidigt en 

stor ovisshet om vad för lösningar som används av olika aktörer. Den bilden målas upp i 

nedanstående tabell efter att vi har ställt frågan angående hur de ser på situationen kring 

etablerade standarder för sensordata idag. 
 

Citat Respondent 

“[...] Jag har inte riktigt kunnat hitta någon övergriplig standard. Just nu 
så växer det fram så många olika tekniker också[...]” 

1 

“Som jag uppfattar det […] Det är lite vilda västern, det finns inte riktigt 
något […]” 

2 

“[...] Min uppfattning är att det finns väldigt många olika metoder för att 
hantera sensordata [...]” 

3 

“[...] Det är ju fortfarande väldigt spretigt och omoget, med väldigt stor 
sannolikhet för att behovet inte är där än.” 

6 

 

Vidare, enligt de svar vi har samlat in har ett centralt tema varit avsaknaden av riktiga 

incitament till att aktivt bidra till en standardisering av sensordata. Respondenterna påpekar 

bland annat att det finns ett behov av en universell standard, men aktörerna och marknaden 

anses ignorera det på grund av att både de som är involverade i arbete inom IoT och 

privatpersoner ofta bygger proprietära lösningar i form av både hårdvara och tjänst, och sedan 
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inte aktivt låter någon annan ta del av det. Problemet blir därmed ett överflöd av lösningar och 

ingen klar “vinnare” som sticker ut. 

 
“[...] än så länge har det inte funnits ett värde i standardiseringen där alla som gör IoT 
och bygger proprietära lösningar.” - Respondent 6 
 
“[...] folk kör egna varianter, egna protokoll, eller varianter av standardprotokoll. Det 
är vanligt att folk gör några tillägg på de här protokollen för att de tycker att något 
saknas och då får man fem protokoll istället för fyra.” - Respondent 3 

 
Andra respondenter svarade med att utformning i hårdvara och data som en sensor skickar, 
samt generell tidsbrist har fått bestämma hur de har arbetat. 

 
“Det vi har gjort är att vi har fått de här sensorerna och sedan information om hur vi 
ska läsa ut sensordata, jobbat utifrån de premisserna.” - Respondent 1 

 
“[...] vi har väldigt olika sensorer, så på något sätt har det blivit väldigt styrt av 
sensorerna och dess data [...]” - Respondent 2 

 
Istället för att se standardisering som ett hjälpmedel för att sprida likhet och främja samarbete 
blir standarder för verksamheter, speciellt stora organisationer, ett verktyg för att de själva ska 
hålla ordning och strukturera data enbart utifrån vad de själva behöver. 
 

“HomeKit från Apple är väl någon typ av standard [...]. Google Brillo eller Weave är 
väl deras (Googles, [vår anm.]) typer av standarder, men de standarderna är ju inte 
där för att det finns en efterfrågan från marknaden utan de är ju mera standarder för 
att de själva ska reda ordning och föra strukturerad data efter sina egna behov.” - 
Respondent 6 

 
Med hjälp av egna framtagna lösningar använder respondenterna vissa standarder för att 
generalisera och förtydliga information som är relevant för branschen de jobbar inom. Det 
finns däremot ingen standard för hur en sådan process ska gå till när den väl sker utanför deras 
egna organisation. Samma situation gäller när det kommer till mätdata; det finns inget 
övergripande standard för hur data som skickas från sensorer ska tolkas och bearbetas. 

 

“Men sen när det kommer till när vi lägger in serviceobjekt, då har vi försökt att vara 

väldigt generella [...] där är det väldigt enkelt att standardisera upp för oss, men det 

finns ju ingen standard för hur man ska göra ett sådant system heller, och jag tror att 

det finns samma problematik när det kommer till mätdata.” - Respondent 3 

4.2 Framtidsutsikter för standardiseringen av sensordata 

När vi analyserar den data som samlats in så kan vi se ett flertal klara mönster i hur 

respondenterna reflekterar över en framtida standardisering av just sensordata. Vi kunde 

snabbt se att behovet av en etablerad standard var något som var högt efterfrågat för att en bra 

utveckling av den marknaden som rör sensordata skulle kunna komma att ske. 
 

Citat Respondent 

“[...]. Jag tror att det nästan är ett krav för att IoT-branschen ska växa och 
bli användbar för de flesta.” 

1 
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“Det måste nog ske någon form av en gemensam grund att stå på, den 
grunden kan standarder utgöra.” 

2 

“Jag tror någonstans måste man börja att komma överens om hur 
maskinerna ska prata med varandra, både när det kommer till hur de ska 
prata med varandra och systemet, förmedla vad som händer.” 

3 

“[...], det är ju nödvändigt att komma dit för att just kunna få den här att 
man inte som samma företag behöver leverera sensorerna som tjänsten, 
och att man ska kunna få en spridning.”  

4 

 

Det fanns en stor differens i hur respondenterna resonerade över hur detta skulle kunna ske. 

Deras reflektion och svar hade en benägenhet att visa en tro på att de stora aktörerna skulle 

kunna tvinga fram en standard med hjälp av stora projekt som då kan forma marknaden 

utifrån ett måste-tänk när det kommer till kompabilitet till just deras produkter.  

 

“Om det inte blir en stor standard som sväljer det mesta så kommer det förmodligen 

vara några stora drakar som regerar, det tror jag absolut.“  - Respondent 1 

 

“Men jag hoppas i varje fall att det blir mer transparens, att det inte bara slutar med 

att det är bara någon stor aktör som får i princip monopol för att de sätter en standard 

som är deras, och folk börjar använda den för att de har möjligheten att trycka ut flest 

prylar.” - Respondent 3 

 

Detta är då ingenting som vi anser på något sätt skulle vara unikt för en marknad som rör 

sensordata. Det fanns respondenter som däremot inte ansåg att det var troligt för en enskild 

aktör att själv ta fram en standard och då samtidigt införa den som ett måste för resten av 

branschen.  

 

“Det kommer att vara väldigt svårt för en aktör att leverera helhetslösningar på allt 

det här för det finns så många tillämpningar. [...]. Om vi ska börja bygga ett eget IoT-

system och försöka leverera ännu mer saker så kommer vi få mer och mer önskemål 

från kunder och så kan vi inte leverera det. Vi måste kunna samarbeta med andra, och 

andra måste förhoppningsvis kunna samarbeta med oss så vi kan byta data, så att 

våra tillämpningar blir ännu bättre, att deras sensor får ännu mer tillämpningar eller 

att deras plattform får ännu mer tillämpningar via samarbetspartners.” - Respondent 

3 

 

“[...] jag tror inte heller man kan tvinga fram en standard utan det måste nog komma 

naturligt, som när HTTP och HTML blev standard. Det blev ju inte för att vi tvingade 

fram dem, utan det var för att behovet ökade för den typen av produkt.” - Respondent 

6 
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Vi såg här att bland annat fastighetsbranschen kunde agera som en sorts hybrid då den ibland 

agerade som en enskild aktör, och ibland tillsammans med andra aktörer, då som en enda stor 

aktör och därmed agera som ett sorts framtidshopp för standardiseringen av sensordata.  

 

“Men jag tror ju, som om man tittar nu på fastighetsbolagen som vi jobbar mycket med 

i Sverige så de ser ju på sikt hur de kommer bygga in intelligenta sensorer vid 

produktion av fastigheter och då kommer det ställas krav på interoperabilitet och 

standard, framför allt från sensor till cloud, för det kan ju inte vara så att du behöver, 

bara för att du köpt en termostat ifrån Ex så måste du också ha tjänsten från Ex.” - 

Respondent 6 

 

Utöver detta synsätt att det kan anses som ett måste att införa någon sorts standard till 

sensordata så visade respondenterna att de också känner en vilja att ha en standard och att de 

tror att det skulle medföra en positiv inverkan på marknaden och deras egna arbetssätt. 

 

“[...] Om man tittar från ett [...], i och med att vi driver en modell som handlar om att 

IoT ska vara att man har kopplat isär tjänsten och "devicen" med utgångspunkt från 

ägaren, så betyder det att tjänst och device måste kunna känna varandra och hitta 

interoperabilitet utan att tillverkaren är i samma företag.” - Respondent 6 

 

“Men vi vill ju ha ett väldigt standardiserat sätt att ta in data på för att vi inte vill sitta 

och filtrera all data manuellt, så vi vill ju på ett enkelt sätt kunna ta in data från olika 

sensorer från olika typer av nät, oavsett om det är från LoRa, någon annan plattform, 

smartwatch eller nu vad det kan vara [...].” - Respondent 3 

 

“[...] men det som jag tror att det lett till sedan när man ser tillbaka på det är det att vi 

har en applikation som är ganska känslig för förändring, alltså att man inte gärna vill 

göra större förändringar nu för att det kan leda till väldigt oönskat beteende från 

applikationen, och det tror jag säkert skulle kunna förhindrats om vi hade följt några 

standarder.” - Respondent 2 

4.3 Utmaningar och svårigheter med en standardisering av 
sensordata 

Vi identifierar utifrån respondenternas svar att en stor utmaning kan komma att ligga i just 

frågorna kring ägandeskap. Det finns problem i situationer när kunder blir bundna både till 

pryl och avtal som en aktör erbjuder och där andra lösningar inte är ett alternativ. 

Respondenterna visar tendenser till att inte vilja se att en enda stor aktör får monopol på 

marknaden och sedan knuffa ut mindre aktörer, bara för att den större aktören har flest antal 

sensorer i drift. 

 

“Men jag hoppas i varje fall att det blir mer transparens, att det inte bara slutar med 

att det är bara någon stor aktör som får i princip monopol för att de sätter en standard 
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som är deras, och folk börjar använda den för att de har möjligheten att trycka ut flest 

prylar. Så jag hoppas att det inte blir så.” - Respondent 3 

 

En annan sida av myntet beskriver att det finns en oro att tappa kunder när de har möjlighet 

att välja ett avtal som ser bättre ut på annat håll eftersom alla tjänster är kompatibla med 

varandra. 

 

“[...] om du inte äger alla protokoll och all information som leverantör då finns risken 

att du tappar de kunder, de kanske får driftsavtal hos någon annan aktör.” - 

Respondent 3 

 

“Det finns allt ifrån hur datan är beskriven men i vår värld handlar det också om hur 

datan är provisionerade, hur tar man ett ägandeskap, hur ser ett sådant protokoll ut?“ 

- Respondent 6 

 

Att följa ett vedertaget sätt att arbeta som kan realiseras i användandet av standarder ses som 

en fördel och i vissa fall en ren nödvändighet av våra respondenter. Men detta betyder att du 

nu befinner dig på ett spår som kanske många andra också följer och inte längre äger du den 

lösning som gjorde dig unik och gav dig en fördel på marknaden. 

 

“Så hade alla de här standarderna funnits på plats, som vi nu själva behöver ta fram 

för att de inte finns, så hade det ju definitivt underlättat vår framtagning av vår 

produkt. Men då hade vi klart inte kanske haft ett försprång heller om någon hade gjort 

det tidigare.”   

- Respondent 6 

 

Standardisering möts av motstånd eftersom de som verkligen kan vara med och påverka redan 

följer sina egna och redan inarbetade metoder. Det finns ett så pass stort intresse i att äga 

teknik som man har full kontroll över så att ingen annan kan ta del av den. Även om det skulle 

lanseras en ny teknik eller ett standardiserat format så skulle det vara svårt att övertyga vissa 

aktörer att överge sina nuvarande lösningar. De vill inte erkänna brister i sina egna arbetssätt 

eftersom de har för mycket att förlora. 

 

“[...] men problemet är ju ofta att när det har kommit så många standarder så kommer 

ju folk hävda att deras standard är den bästa eller den rätta, och så kommer de hålla 

fast vid den även om de skulle ha fel [...]” - Respondent 3 

 

Det handlar ibland om att rätt person inte alltid är medveten om betydelsen av en 

standardisering i deras och andras omgivning och istället fokuserar på lösningar för enstaka 

funktioner, så kallade “silolösningar”. En av respondenterna anser att det först och främst är 

aktörerna som äger sensorerna som borde ställa krav på interoperabilitet och standard, men 

att de inte har insett det själva. 
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“För att den som ska ställa krav på standarden är inte medveten om att den ska ställa 

kravet än. Det finns inget intresse från de som idag är aktiva inom IoT, de som bygger 

silolösningar [...]” - Respondent 6 

 

“Den som ska ställa kravet är faktiskt den som äger "devicen"; när jag går ut och köper 

en bil eller en fastighet eller en lampa då är ju jag den som ska egentligen ställa ett krav 

på interoperabilitet och standard.” - Respondent 6 

 

Ett genomgående tankesätt för respondenterna innefattade att ett problem kan sitta mycket i 

hur organisationer väljer att inarbeta sina egna tekniker och standarder som de anser vara 

bäst, alternativt lättast. Detta kan då skilja sig åt hur respondenter resonerar kring dessa frågor 

om att inarbeta sina egna tekniker. Några respondenter kan se många standarder, och väljer 

den de anser vara bäst och några saknar kunskapen om vilka standarder som hade kunnat 

användas och väljer därför den lättaste. Men oavsett om det råder ett överflöd eller underskott 

av kunskapen om standarderna så återstår problemet att aktörer tenderar att utforma sina 

egna lösningar på ett sådant sätt att förändring känns som ett stort hot. 

 

“[...] det som jag tror att det lett till sedan när man ser tillbaka på det är det att vi har 

en applikation som är ganska känslig för förändring, alltså att man inte gärna vill göra 

större förändringar nu för att det kan leda till väldigt oönskat beteende från 

applikationen”  

- Respondent 2 

 

“[...] just nu så är det väl möjligt att marknaden tar en ganska stadig smäll om det 

skulle införas en kraftig standard i dagsläget, just eftersom det är så många olika 

aktörer som bygger ut sina egna lösningar.” - Respondent 1 

 

“[...] om man tar från HomeKit från Apple är väl någon typ av standard kan man väl 

säga. Thread från Google är väl någon typ av standard. Google Brillo eller Weave är 

väl deras typer av standarder men de standarderna är ju inte där för att det finns en 

efterfrågan från marknaden, utan det är ju mera standarder för att de själva reda 

ordning och föra strukturerad data efter sina egna behov.”  - Respondent 6 

 

“Den första reaktionen är säkert negativ för att man har redan tänkt själv, sedan 

kommer man inse att det är inte så dumt i alla fall eftersom att man kan få en större 

spridning om man ansluter sig till en standard.” - Respondent 4 

 

“Ifall man kan komma överens och hitta en standard som är smart och gynnar alla, 

vilket är jättesvårt, då hade man säker varit supernöjd över det, men problemet är ju 

ofta att när det har kommit så många standarder så kommer ju folk hävda att deras 

standard är den bästa eller den rätta, och så kommer de hålla fast vid den även om de 

skulle ha fel, just för att de förmodligen har så många prylar där ute redan som rullar 
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på dessa protokoll. Så då hugger man mot av den anledningen att det skulle vara för 

jobbigt att byta.” - Respondent 3 
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5. Diskussion 

5.1 Huvudsaklig diskussion med inriktning mot 
marknadsförändringar 

Det huvudresultat som denna studie har gett är frågorna kring äganderätt till den data som en 

sensor kan samla in. Vi kunde föra en enkel diskussion om att detta problem enkelt skulle gå 

att lösa men insåg snabbt att vi ställer fel frågor åt oss själva. Frågan som måste besvaras är 

hur du skapar en standard, eller till och med ansluter dig till en, och behåller äganderätten av 

ditt sätt att arbeta. Men framförallt, hur behåller du ägandeskapet av kunderna och vad som 

kunderna använder din data till? Vi kan se att en global standard i sig skulle frigöra kunderna 

till en sådan grad att marknaden inte skulle se ut i närheten av vad den gör idag. Här anser vi 

att det bygger på en osäkerhet kring vad organisationer egentligen säljer. Idag kan en 

organisation sälja en tjänst som innefattar insamlingen av data men då påstå sig äga både 

rättigheten till den data som samlats in och rättigheten att visualisera den. Organisationer 

säljer sällan sensorerna eller plattformen. Du som plattformsägare säljer inte alltid din 

plattform, oftast säljer du istället möjligheten att använda ditt sätt att samla in data och få den 

visualiserad. När du som organisation enkelt kan bytas ut mot någon som kan göra samma 

jobb fast till ett annat pris, paket eller liknande så försvagas möjligheten att låsa kunderna 

enormt. Ett stort värde för din organisation ligger i ditt sätt att samla in data och visualisera 

den. Att då påstå sig äga den data som samlats in vid en standardisering kan försvåras när data 

blir allt mindre unik och kan tillfalla flera påstådda ägare. 

Motstånd mot standarder är ingenting som är något unikt för sensordata. Men som vi 

tidigare diskuterat anser vi att motståndet inte sitter i att standardisera den data som sensorer 

skickar ut. Det sitter mer i ett självförsvar från organisationerna. Detta är inte ett rent 

motstånd mot standarder, utan mer ett motstånd mot en marknadsförändring. Här handlar 

det om att först lösa frågan om hur en organisation kan förbättra sina möjligheter att behålla 

sina kunder, innan då frågan om standarder kommer tas på allvar och inte möta samma 

motstånd. 

Här tror vi som författare att en hårt styrande standardiseringsorganisation endast skulle 

skada marknaden snarare än göra den gott i frågorna som rör sensordata. Detta då eftersom 

det behövs tid och förberedelser för stora delar av marknaden att faktiskt anpassa sig till dessa 

förändringar. En naturlig förändring kommer ske, det har vi inget tvivel om. Men frågan är om 

vi inte först kommer se mer av en förändring i organisationernas sätt att forma sina tjänster, 

produkter och samarbeten istället för att faktiskt efterfråga ett globalt standardiserat sätt att 

använda sensordata. En standardisering av denna data kommer enligt oss att ske naturligt när 

organisationerna och framförallt marknaden är redo för den förändringen. 

För nya organisationer kan det vara bra att sätta sig ner och ta tiden att försöka se vad det finns 

för standarder. För vi tror att en standardisering av sensordata kommer att ske, förr eller 

senare. Så det gäller alltså att hitta en standard eller ett arbetssätt som inte skulle vara alltför 

känsligt för förändring. 

Vi kunde genom detta arbetet se att ett behov fanns för en standardisering av sensordata. 

Men vi kunde även känna att ett motstånd fanns där. Så som vi uppfattar marknaden så gör 

den faktiskt sig redo för en förändring, men den håller samtidigt fast vid det gamla sättet att 
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arbeta för att hålla sig flytande. En standardisering idag av sensordata skulle inte bara skaka 

om marknaden enormt, den skulle skapa ett helt nytt sätt att se på marknaden. Nya aktörer, 

nya organisationer, nya arbetssätt och framförallt nya tjänster skulle vara något som vi kan se 

växa fram i en explosionsartad hastighet där nya frågor om äganderätt skulle vara en av de 

stora huvudfrågorna som ställs. 

5.2 Kritik mot arbetsmetod och resultat 

Intervjumetoden har gett oss chansen att ställa frågor som vi vill ha besvarade för vårt arbete. 

Det är dock lätt att respondenten ger svar på hur de önskar att situationen såg ut istället för 

hur de faktiskt bedriver sin verksamhet. Att en respondent lovordar standarder och 

standardisering som något enbart positivt behöver kanske inte betyda att de är fullt redo att 

satsa på en standardisering av ett område där de känner sig bekväma med hur nuvarande 

lösningar fungerar. Vi hade kanske fått ett annan resultat av studien om vi hade utfört 

observationer i samband med intervjuerna, det vill säga undersökt hur verksamheterna och 

dess aktörer idag går tillväga i sitt arbetssätt. 

Vi känner att en begränsning i utförandet av studien låg i avsaknaden av diskussion med en 

intressent som ingick i vår modell över hur marknaden är utformad i detta område, nämligen 

sensorägaren, den ägare som förvaltar hårdvara och mjukvara i form av sensorer som sedan 

nätverksägare och plattformsägare kan ta del av. Eftersom vi endast har intervjuat två av tre 

aktörer i vår modell har vi fått ett perspektiv på problemformuleringen och ett resultat som 

hade kunnat se annorlunda ut om vi hade haft ytterligare en synvinkel i situationen vi 

undersökt. 

Vi upplevde även viss tidspress när vi befann oss i skedet att vi insåg att vi behövde intervjua 

fler aktörer för att berika vårt studieunderlag. Vi har under arbetets gång försökt att dela upp 

intervjutillfällen med jämna mellanrum och samtidigt placera dem relativt inledande sett till 

den tidsplan vi har upprättat. Det har dock uppstått situationer där aktören vi önskat föra 

intervju med inte har gett oss en klar respons för ett passande tillfälle. Det har då inneburit att 

intervjun fallit utanför vår tidsram och vi har varit tvungna att bortse från den för att kunna gå 

vidare i arbetet. 

Då andra studier relaterade till vårt område också tar upp problemet med brist på 

interoperabilitet formas ett liknande resultat när vi fastställer att det faktiskt finns ett behov 

av en övergripande standardisering av sensordata. Skillnaden i vårt arbete är tron på att 

förändring kommer ske i en naturlig fart och inte är något som kan “tvingas” på aktörer.  

Genom svar från respondenter har vi även fått en bild av att en standardisering inte skulle göra 

särskilt stor nytta om den påtvingades av en större organisation, utan att den istället kan 

behöva komma från ett gemensamt synsätt på ett problem som då olika aktörer inom 

sensormarknaden ser som ett måste. Vårt resultat ger en insyn i ett problem som kanske inte 

alltid har uppmärksammats men som vi anser bör tas i beaktning i framtida arbeten. 
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6. Slutsats 

Vi har i vår studie diskuterat vad en standard är och vad en standard kan medföra, samt vad 

en sensor är och vad som egentligen kan vara problematiskt med att standardisera den data 

som en sensor kan samla in. 

Vi har även fått möjligheten att förstå hur en standardisering kan komma att påverka de 

aktörer som arbetar inom branscher relaterade till marknader kring sensorer, plattformar och 

nätverk. Vi har kunnat bygga en bättre förståelse för hur den aktuella situationen ser ut i och 

med dessa frågor som vi ställt om sensordata. Vi har lyckats identifiera ett antal problem och 

svårigheter med att standardisera data kopplade till sensorer. 

När vi ser till hur dagens situation ser ut så har vi lyckats bygga upp den uppfattningen att 

marknaden bygger på ett behov men däremot inte ett aktivt arbete för att fylla detta behov. Vi 

kan se att behovet för att en standardisering av sensordata finns hos marknaden, detta då till 

en så stor utsträckning att det kan argumenteras för att det måste ske snart. Även om behovet 

är stort så arbetar inte marknaden i närheten av vad vi skulle kunna se som en nödvändighet 

för att lösa de problem som en avsaknad av standarder medför. Vi har diskuterat att det idag 

byggs “silolösningar” och unika anpassningar till varje system, vilket endast utökar det 

problem vi har kunnat identifiera och marknadens aktörer isoleras mer ifrån varandra än 

tidigare. 

Vi kan se att framtiden för detta område som rör sensordata och dess standarder är väldigt 

svår att förutse, och då hela marknaden i dagsläget bygger på en instabil lösning behövs det en 

förändring så snart som möjligt. Marknaden är formad på ett sådant sätt att en förändring som 

till exempel en övergripande standardisering av sensordata kan medföra att många aktörers 

arbete inte längre är aktuellt och de försvinner. De aktörer som fortfarande agerar inom 

marknaden kan i fortsättningen komma att behöva bygga om stora delar av sina 

organisationer. En av de stora frågorna som kan komma att omfatta denna marknad rör bland 

annat äganderätten av data, och då även hur du som organisation kan låsa dina kunder som 

använder en standard.  
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