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Abstract 

Recent development in technology has dramatically increased our capacity to collect, 

distribute and analyze huge amounts of data. This has led to an increasing interest in the 

area called Internet of Things (IoT), representing the idea of using this data to produce 

smart products and services. The complexity of IoT requires organizations to collaborate in 

novel ways, combining resources and knowledge to cocreate value in an IoT-ecosystem. 

Previous research on cocreation and business ecosystems shows that these collaborations 

are complex and needs to be managed in order to be successful. In this study we seek to 

further develop existing theory on cocreation of value in the context of IoT. It focuses on 

how the composition of actors affects the cocreation process in an IoT-ecosystem. We do 

this by conducting a qualitative case study examining the various views and experiences 

from actors in an on-going IoT project. Our results show that the process is affected by the 

involved actors based on various factors. These were individual perspectives on goals, 

visions and value, as well as conditions related to previous relationships and coordination 

needs. We conclude that cocreation of value in the context of IoT confirms much of the 

previous theory regarding this area. However, this context is also unique in some ways, 

mainly because of the dictating complexity surrounding it. Our study highlights the need to 

properly address and handle the various perspectives on the concept IoT, and also the 

perception of value as mainly non-monetary due to the unexplored nature of IoT. 
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1. Inledning 

Digitaliseringen har lett till en skiftning i hur verksamheter organiseras och drivs (Yoo, 

Boland, Lyytinen & Majchrzak, 2012). Edgren och Skärvad (2014) framhåller samtida 

informations- och kommunikationsteknologi som fundamentala orsaker till att samarbeten 

över organisationsgränser blir allt mer vanliga. En anledning till det är den digitala teknikens 

förmåga att sammanföra (Yoo et al., 2012). Tidigare skilda entiteter, såväl dataenheter som 

människor, kan länkas samman på nya sätt och på flera nivåer (Edgren & Skärvad, 2014). 

Med det förenas tidigare separerade användarupplevelser i nya konstellationer, vilket kan 

ses i digitala innovationer såsom internetbanker, Netflix och Spotify. Till följd av detta binds 

tidigare åtskilda industrier samman (Yoo et al., 2012) och heterogeniteten bland aktörer, 

samt kraven på specialistkunskap, ökar i organisationers arbete med innovation. För att 

bemöta det blir vikten av samarbeten över organisations- och industrigränser än större (t ex 

Nambisan & Sawhney, 2007; Ceccagnoli et al., 2011).  

Vi ser på framryckningen inom Internet of Things (IoT) som ett exempel på detta 

fenomen. IoT representerar en signifikant skiftning för ekonomin, där nya affärsmöjligheter 

kommer att uppstå för en mångfald av aktörer (Burkitt, 2014; Brody & Pureswaran, 2015; 

Porter & Heppelmann, 2014). Utöver akademins engagemang har både offentlig sektor – 

statliga1 såväl som kommunala2 organ – samt privat sektor (t ex Evans, 2011) visat intresse 

för IoT. 

Begreppet IoT används för att beskriva det stora, sammanlänkade nätverket av ting 

uppkopplade mot internet (Porter & Heppelmann, 2014). Saker som kan kopplas upp mot 

internet kallas smarta. Det är inbyggda sensorer och processorer samt inbyggd mjukvara 

som ger dem denna förmåga (ibid.). Objekten på internet är representationer, de skapas av 

de data de verkliga tingen genererar. Prognoser säger att mängden uppkopplade ting 

kommer att öka, förväntningen är 50 miljarder år 2020 (Evans, 2011).  

Ett genomträngande karaktärsdrag för IoT är därför introduktionen av digital kapacitet i 

objekt som tidigare haft en uteslutande fysisk materialitet (Yoo et al., 2012). Den fysiska 

materialiteten syftar till objekt som går att se och ta på, och i regel är svåra att förändra, 

medan digital materialitet syftar till att mjukvara skapar digitala representationer som gör 

objekt möjliga att manipulera (ibid.). Det senare medför att produkter existerar utanför 

deras fysiska begränsningar och kan tillämpas i en större variation av kontexter (Porter & 

Heppelmann, 2014). Konsekvensen är att information kan delas effektivt, såväl personer 

som andra digitala artefakter kan samla in och aggregera data från olika, uppkopplade källor 

(ibid.). Med sensorer i exempelvis avloppsbrunnar kan mätningar av vattennivåer kopplas 

samman med vädertjänster för att ge ny och rikare kunskap. Med samma teknik kan rusning 

i tunnelbanesystem mätas för att på ett smartare sätt administrera tågtrafiken.  

                                                        
1 T ex Vinnova: 
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-

samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-
innovationsagendor/Forteckning-agendor-2013/Internet-of-things-/ 

2 T ex Region Västerbotten: 
http://regionvasterbotten.se/wp-

content/uploads/2016/01/rv_forstudierapport_smarta_vasterbotten.pdf 
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För organisationer kommer IoT innebära förändringar på flera nivåer. Fenomenet medför 

möjligheter för nya organisationsformer, affärsprocesser och upplevelser (Brody & 

Pureswaran, 2015). Porter och Heppelmann (2014) säger:  

“Smart, connected products raise a new set of strategic choices related to how 

value is created and captured, how the prodigious amount of new (and 

sensitive) data they generate is utilized and managed, how relationships with 

traditional business partners such as channels are redefined, and what role 

companies should play as industry boundaries are expanded.” (s. 66) 

Med IoT kommer därför gränser mellan organisationer tunnas ut (Brody & Pureswaran, 

2015). Således finns det rum för samarbeten där olika aktörer organiserar sig i ekosystem 

möjliggjorda av IoT (Burkitt, 2014). Ceccagnoli et al. (2012) tar upp hur ekosystem 

förstärker aktörernas innovationskraft genom att de bidrar med olika kompetenser i ett sam-

skapande av värde. 

Trots dessa möjligheter har IoT inte etablerats på marknaden i stor skala. Området följs 

av komplexitet på flera olika plan. Hittills har de tekniska aspekterna fått störst 

uppmärksamhet inom IoT-forskning (Brynjolfsson & Saunders, 2010; Westerlund, Leminem 

& Rajahonka, 2014, Saarikko, Westergren & Blomquist, 2016). På grund av att nya 

samarbetsformer kan uppkomma anser vi att det inte räcker att endast rikta 

uppmärksamheten mot tekniken, dess affärsmässiga aspekter måste undersökas 

(Brynjolfsson & Saunders, 2010; Vinnova, 2016).  

1.1 Problemformulering 

Hittills har fokus legat i att beskriva de tekniska aspekterna av IoT, vilket har lett till att det 

existerar bristfällig kunskap om dess affärsmässiga implikationer (Brynjolfsson & Saunders, 

2010; Westerlund et al., 2014, Saarikko et al., 2016). I forskning (t ex Kohli & Grover, 2012; 

Sarker et al., 2012) inom samskapande av värde har vi identifierat olika aspekter som 

relaterar till de involverade aktörernas möjlighet att utföra gemensamma processer och 

extrahera likvärdiga förtjänster. Till viss del har detta betraktats i kontexten för IoT (t ex 

Saarikko et al., 2016). Det finns dock behov av att vidare studera samskapande av värde 

inom ett IoT-ekosystem för att erhålla en rikare förståelse för sammansättningen av aktörer. 

Den fråga vi ställer är således: 

Hur påverkar sammansättningen av aktörer samskapande av värde i ett 

IoT-ekosystem? 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att vidareutveckla befintlig teori inom samskapande av värde, i den 

här relativt outforskade kontexten som IoT-ekosystem är. Med det bidrar vi till ökad 

förståelse för vad som bör beaktas när skilda aktörer går samman för att dra nytta av 

resurser utanför den egna organisationen och gemensamt skapa en tillämpning inom IoT. 

Samtidigt ger det praktiker möjlighet att ta ställning till om de kan gynnas av ett sådant 

samarbete. 
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1.3 Avgränsning 

Med tanke på att de affärsmässiga implikationerna av IoT är till stor del outforskade finns 

det flera potentiella infallsvinklar kring samskapande av värde i denna kontext. Vi avgränsar 

oss till att studera vilka individuella perspektiv och inledande förutsättningar aktörer har och 

hur dessa påverkar samarbetet i dess inledande fas. Eftersom det studerade fallet också 

befinner sig i detta skede kan slutsatser inte dras kring hur detta yttrar sig i ett moget IoT-

ekosystem.  
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2. Relaterad forskning 

I denna sektion kommer tidigare forskning inom studiens berörda områden att presenteras. 

Vi börjar med att förklara vad interorganisatoriska samarbeten och affärsekosystem innebär 

för att ge en förståelse för den kontext samskapandet sker. Vi fortsätter vi med att beskriva 

värdeskapande ur ett IT-perspektiv och redogöra för samskapande av värde. Vi avslutar med 

en sammanfattning där vi kopplar dessa forskningsområden till IoT-kontexten.  

2.1 Interorganisatoriska samarbeten  

Affärskontexter är dynamiska, och företag kan drabbas negativt av förändringar om de inte 

lyckas anpassa sig till de nya villkor som affärsprocesser, nya teknologier och den omgivande 

miljön sätter (Moore, 1996). Samma gäller för framgångsrika, redan etablerade företag; för 

att vara konkurrenskraftig räcker inte enbart högkvalitativa produkter och tjänster. Moore 

(1996) menar på att möjligheten att överleva är relaterat till förmågan att delta i processer 

för samskapande med andra aktörer (jfr. Dyer & Singh, 1998; Vargo &, Lusch 2004). Ett 

fundamentalt antagande kopplat till detta är att kunskapskällor som behövs för innovation 

är vitt spridda i marknaden (Chesbrough & Bogers, 2014; Nambisan & Sawhney, 2007).  

Dessa interorganisatoriska samarbeten är en populär trend bland företag (Barringer & 

Harrison, 2000). I en sammanfattning av diskursen kring ämnet identifierar Barringer och 

Harrison (2000) att interorganisatoriska samarbeten handlar om hur företag skapar värde 

genom att kombinera resurser, dela kunskap, förkorta utvecklingstider samt ge tillgång till 

nya marknader (ibid.).  

Det finns olika typer av interorganisatoriska samarbeten, variation mellan dessa kan ses i 

syfte, styrning och dynamik mellan involverade organisationer (Barringer & Harrison, 2000; 

Edgren & Skärvad, 2014). I enlighet med Saarikko et al. (2016) finner vi att de inter-

organisatoriska strukturerna som IoT medför är lika existerande uppfattningar om affärs- 

eller plattformsekosystem (t ex Moore, 1993; Ceccagnoli et al., 2012). Med anledning av detta 

fortsätter vi med att redogöra för vad det innebär för organisationer att arbeta i ett 

ekosystem. 

2.1.1 Ekosystem 

För en rikare förståelse om hur konkurrens- och affärsmöjligheter förändras räcker det inte 

att endast betrakta relationer till kunder och de aktörer som ingår i leveranskedjan. Moore 

(1993) presenterar begreppet affärsekosystem för att gestalta hur organisationer är en del i 

ett större och mer mångfasetterat sammanhang. I ett affärsekosystem ingår olika aktörer, 

vilka kan tillhöra skilda industrier. Aktörerna kan utgöras av kunder, leverantörer, 

konkurrenter, samarbetspartners, statliga myndigheter och övriga intressenter (ibid.). 

Interagerande aktörer skapar tillsammans värden för slutkonsumenter (Moore, 1996). Deras 

samarbete påverkas av övriga i ekosystemet. Både samarbete och konkurrens bidrar till att 

skilda parters förmågor utvecklas (ibid.).  

Detta perspektiv har applicerats på de interorganisatoriska arbetsformer vilka har vuxit 

fram kring IoT. Affärsekosystem i dessa sammanhang identifieras som IoT-ekosystem 

(Mazhelis, Luoma & Warma, 2012; Saarikko et al., 2016). Mazhelis, Luoma och Warma 

(2012) gör följande definiton:  
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“... an IoT business ecosystem can be defined as a special type of business 

ecosystem which is comprised of the community of interacting companies 

and individuals along with their socio-economic environment, where the 

companies are competing and cooperating by utilizing a common set of core 

assets related to the interconnection of the physical world of things with the 

virtual world of Internet.” (s. 5) 

Med denna gör de kopplingar till Moores (1996) ställningstagande om att varje affärs-

ekosystem har en kärna. I ett IoT-ekosystem utgörs denna av de tillgångar, hårdvara, 

mjukvara etcetera, som möjliggör uppkopplingen av ting mot internet (Mazhelis, Luoma & 

Warma, 2012).  

I centrum av ett affärsekosystem finns i regel marknadsledande företag vilka andra 

tenderar att anpassa sig efter (Moore, 1993). Ceccagnoli et al. (2012) talar också om att 

aktörer inom ett ekosystem samlas kring en gemensam utgångspunkt och om inflytelserika 

organisationer. Att ha en sammanförande aktör med goda ledaregenskaper kan ha positiv 

inverkan på ett ekosystems möjlighet att generera värdefulla resultat. En ledande 

organisation kan samla ekosystemets skilda aktörer kring ett gemensamt mål (Moore, 1996). 

Genom att se till det hela ekosystemet och dess förutsättningar kan den även fånga nya 

affärsmöjligheter, bemästra konkurrens samt dra fördel av de fall där nya parter ansluter sig 

och nya tillgångar tillförs (ibid.).  

Vår syn på IoT-ekosystem influeras även Lusch och Nambisans (2015) definition av 

tjänsteekosystem. De säger att den samarbetsformen kan liknas med “... a relatively self-

contained, self-adjusting system of mostly loosely coupled social and economic (resource-

integrating) actors…” (s. 161). Att aktörer är löst kopplade innebär att ekosystemet saknar 

stram reglering och att sammansättningen av deltagare kan förändras relativt enkelt (Lusch 

& Nambisan, 2015). Vi anser att detta är relevant i kontexten för IoT, då samarbeten kan 

utvecklas mellan självstyrande parter som, antingen på temporär eller långsiktig basis, avser 

att utveckla något gemensamt. Detta utan att utesluta möjligheten till starkt kopplade 

aktörer.  

Enligt Westerlund, Leminen och Rajahonka (2014) krävs det en kollektiv förändring i 

synsätt för att deltagande parter i IoT-ekosystem ska erhålla höga förtjänster ur sitt 

deltagande. Enskilda aktörer kan inte enbart se till sina egna värderingar och affärsmål. De 

menar att det krävs gemensamma affärsmodeller där komplexiteten kring att skapa och 

fånga värde inom ekosystem tillgodoses. Såväl individuella som gemensamma motivations-

faktorer måste bemötas, eftersom att båda driver det gemensamma arbetet. Det krävs också 

en djupare förståelse för hur skilda noder, såsom aktörer, processer och sensorer, är 

sammanlänkade och byter resurser, information och kunskap sinsemellan i syfte att skapa 

värde. För att identifiera kärnan i ekosystemet måste det även konstateras vilka av dessa som 

är mest centrala för att extrahera värdet (ibid.).  

IoT-ekosystem är ett exempel på hur värde skapas gemensamt av skilda aktörer. Tidigare 

forskning inom relaterade områden visar att värdeskapande inom interorganisatoriska 

samarbeten möter utmaningar. Det finns behov av att dels definiera vad värde är och dels 

förstå vad som krävs för att samtliga parter ska kunna extrahera värde ur de gemensamma 
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processerna. Härnäst redogör vi därför för vår syn på värde och faktorer relaterade till 

samskapande av värde.  

2.2 IT-baserat samskapande av värde 

Frågan om IT genererar värde för organisationer är en fråga för det förflutna, således kan vi 

dra slutsatsen att det existerar ett samband mellan IT och organisatoriskt värde (Kohli & 

Grover, 2008). Däremot kan detta värde yttra sig på flera olika vis: (i) det kan vara 

finansiellt, där till exempel ökad produktion kan hänföras till investeringar i IT. (ii) IT-värde 

kan också vara mellanliggande i termer av bättre affärsprocesser eller dylikt. Och, (iii) att IT-

värde kan vara relationellt – värde uppfattas av kunder i exempelvis bättre tjänster (ibid.). 

Det gör att skilda parter i ett ekosystem kan erhålla olika typer av värden ur samarbetet. I 

denna typ av kontext är därför ett enbart ekonomiskt perspektiv inte tillräckligt för att fånga 

alla nödvändiga aspekter (Sarker et al., 2012). 

Samskapande av IT-baserat värde bygger på att skilda aktörer utnyttjar enskilda 

kapaciteter och utvecklar gemensamma förmågor eller materiella resurser för att 

tillsammans skapa något nytt (Kohli & Grover, 2008). Syftet är att samtliga parter, på ett 

bättre sätt, ska kunna skapa och extrahera värde (Kohli & Grover, 2008; Sarker et al., 2012; 

Lusch & Nambisan, 2015). Kohli och Grover (2008) definierar samskapande av värde i tre 

punkter: 

“Co-creation represents the idea that (a) IT value is increasingly being 

created and realized through actions of multiple parties, (b) value emanates 

from robust collaborative relationships among firms, and (c) structures and 

incentives for parties to partake in and equitably share emergent value are 

necessary to sustain co-creation.” (s. 28). 

Baserat på den tidigare redogörelsen om interorganisatoriska samarbeten anser vi att denna 

definition går att applicera på ett IoT-ekosystem. Genom att titta på underliggande faktorer 

till de punkter som Kohli och Grover (2008) presenterar ovan, bedömer vi att en ökad 

förståelse för samskapandet av värde inom denna kontext kan erhållas. Den första punkten 

associerar vi till nyttjandet av kunskaper, kompetenser och resurser som de olika parterna 

bidrar med och utvecklar tillsammans i gemensamma processer. Den andra punkten 

relaterar vi till hur interorganisatoriska samarbeten koordineras och hanteras. Vårt fokus 

ligger på de faktorer som stärker relationer mellan involverade aktörer. Slutligen anser vi att 

den sistnämnda punkten berör kompatibilitet mellan aktörerna och dess inverkan på sam-

skapandet. Mer specifikt ser vi att det handlar om hur faktorer, som exempelvis tillit och 

motiv, bör hanteras för att möjliggöra jämlikhet i värdeskapande processer. Resterande delar 

i detta kapitel berör dessa tre punkter och beskriver hur de påverkar samskapande. 

2.2.1 Integration av resurser 

Två centrala aspekter i interorganisatoriska samarbeten är spridningen av resurser mellan 

involverade parter och det efterföljande arbetet med att använda dessa för att skapa värde 

och innovationer (Lusch & Nambisan, 2015; Sarker et al., 2012; Barringer & Harrison, 

2000). Den här utvecklingen visar på att aktörer sprider och aggregerar resurser på ett sätt 
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som länkar dem samman. Dyer och Singh (1998) ser ett behov av att beakta dessa relationer 

för att ta hänsyn till att “... a firm's critical resources may extend beyond firm boundaries.” 

(s. 660). Det kan förklara fler av de faktorer som påverkar organisationers möjlighet att 

skapa hög konkurrenskraftighet och erhålla höga förtjänster (ibid.).  

IT kan utgöra en grund i samskapandet av värde genom att sammanföra resurser mellan 

involverade parter (Lusch & Nambisan, 2015). Dessa kan yttra sig i olika former. Vargo och 

Lusch (2004) talar om resurser som tangible eller intangible för att separera materiella, 

fysiskt påtagliga resurser från sådana som är immateriella och ogripbara. Till de 

immateriella resurserna tillhör kunskaper, information och förmågor (ibid.). Sarker et al. 

(2012) konstaterar att aktörer bidrar med olika resurser till gemensamma, värdeskapande 

processer. Det är kombinationen av skilda specialistkunskaper, kundrelationer och 

marknadskunskaper som bidrar till att högt värde kan genereras (ibid.). Resurserna kan 

fungera som komplement eller supplement till varandra. Kompletterande resurser är olika 

och nyttjas tillsammans för att på ett mer komplett sätt kunna möta behov, medan den 

supplementära effekten fås av att liknande resurser från skilda aktörer aggregeras för att 

skapa djupare kunskap (Sarker et al., 2015). 

Resurser i ekosystemet tillförs således genom att aktörer delar med sig av interna 

materiella och/eller immateriella tillgångar. Aktörerna kan även investera i och utveckla 

gemensamma resurser (Grover & Kohli, 2012). Kombinationen av individuell och kollektiv 

expertis samt resurstillgång bildar de för ekosystemet unika fördelarna (Grover & Kohli, 

2012; Dyer & Singh, 1998). Sarker et al. (2012) påpekar att samskapande kan ske mer eller 

mindre integrerat. Ju närmre parterna samarbetar med varandra, och ju mer de investerar i 

relationen samt integrerar sina enskilda resurser, desto högre värde kan erhållas (ibid.). 

Att sprida och integrera resurser är dock relaterat till vissa utmaningar. För att kunskaper 

ska kunna nyttjas tillsammans måste samtliga parter ha god kännedom och förståelse för 

vem som kan vad (Grover & Kohli, 2012). Dessutom, för att den gemensamma styrkan ska 

vara hög är kompatibiliteten mellan resurser av stor vikt (Sarker et al, 2012). För att förstå 

hur skilda parters resurser kan komplettera varandra krävs det både individuella och 

gemensamma ambitioner kring att sprida kunskap och lära av andra. Genom det ökar 

förståelsen för vad som kan åstadkommas inom ramen för ekosystemet och det skapas 

förutsättningar för att generera högt värde (ibid.). För att förstå hur skilda parters resurser 

kan komplettera varandra är det en fördel om parterna har tidigare erfarenhet av att arbeta i 

allianser (Grover & Kohli, 2012). Samarbetet kan även förenklas om aktörerna ser likadant 

på hur resurserna kan kompletteras (Lusch & Nambisan, 2015). Det finns således ett behov 

av en gemensam syn på utbytet och nyttjandet av resurser (ibid.). 

Integrering av resurser medför även potentiella risker för de involverade parterna. 

Exempelvis riskerar organisationer att dela med sig av proprietär information (Barringer & 

Harrison, 2000). Det, i sin tur, kan öka risken för att andra kan imitera affärsidén 

(Ceccagnoli et al., 2012). De utmaningar och hot som kan ses med att integrera resurser 

skapar behov av koordination och styrning inom ekosystemet.  

2.2.2 Styrning av ekosystem 

Ekosystemet där samskapande av värde sker är komplext; olika företagskulturer ska 

involveras och samarbeta, motsägande individuella affärsmodeller kan skapa konflikter, och 



8 
 

viktiga interna strategiska resurser kan avslöjas – det är en ömtålig balans av konkurrerande 

viljor (Barringer & Harrison, 2000). Detta gäller inte minst när en organisation försöker 

skapa en ny marknad, vilket kan vara fallet vid IoT. Moore (1996) säger “It requires intensive 

cooperation among diverse contributors to realize a workable economic future. It takes 

generating shared visions, forming alliances, negotiating deals, and managing complex 

relationships” (s. 5). 

Hur interaktionen mellan aktörerna sker är en viktig aspekt gällande framgång inom 

samskapande av värde. Denna interaktion kan ha karaktärsdrag som är formell, informell 

eller bådadera. Den informella interaktionen baseras på och främjas av olika faktorer, såsom 

förtroende mellan aktörer, en gemensam identitet och sociala normer (Dhanaraj & Parkhe, 

2006; Barringer & Harrison, 2000). Vidare handlar den formella kommunikationen om 

frågor kring avtal, maktbalans och kontrollstrukturer (Grover & Kohli, 2012; Barringer & 

Harrison, 2000). Sarker et al. (2012) gör en uppdelning och placerar de informella 

karaktärsdragen som aspekter vilka möjliggör samskapande av värde, medan de formella 

aspekterna skyddar och främjar värdeskapandet. 

Balansgången mellan formell och informell interaktion är en betydelsefull fråga vid sam-

skapande av värde. När för hög grad av kontroll utövas riskeras en hämmad produktivitet, då 

det kan driva deltagare till att lämna samarbetet, medan en för låg grad riskerar att göra 

samarbetet för splittrat för att värde ska genereras (Yoo et al., 2012). Denna motstridighet 

ställer krav på ekosystem med löst kopplade aktörer. Inom dessa krävs stöd för att främja 

flexibilitet samtidigt som det behöver skapas starka band mellan parterna (Lusch & 

Nambisan, 2015). Det först nämnda härrör från att involverade aktörer måste kunna 

arrangera sig i olika sammansättningar och integrera resurser på ett flexibelt sätt för att 

fånga marknads-möjligheter och bemöta hot från konkurrenter. För ekosystemets stabilitet 

krävs det emellertid också att nära affärsrelationer som svetsar samman de involverade 

utvecklas (ibid.). Goda relationer kan främjas av att framhålla långsiktiga fördelar med 

deltagandet och att medlemmar samarbetar även utanför ekosystemets aktiviteter (Dhanaraj 

och Parkhe, 2006). Om ekosystemets centrala aktör har ett gott rykte genom till exempel en 

position som marknadsledande, stärks också stabiliteten eftersom det attraherar deltagare, 

även om förtjänsterna med att delta är osäkra (ibid.). 

2.2.3 Motiv och drivkraft 

Grover och Kohli (2012) beskriver att gemensamma ansatser för värdeskapande tenderar till 

att generera utmaningar. Villkoren för hur bland annat värdeskapande, riskbedömning, 

uppbyggnad av kapacitet och godkännande ska göras förändras när flera aktörer deltar. Till 

detta krävs även hänsyn till att aktörernas motivation till att delta kan variera (ibid.). Vi ser 

det senare som en naturlig följd av att IT-baserat värde kan yttra sig på olika sätt (se 2.2) och 

som konsekvens även i IoT-ekosystem. Att organisationer kan uppleva förtjänster i form av 

såväl ekonomiska vinster som förbättrade organisationsprocesser och kundupplevelser 

(Kohli & Grover, 2008), anser vi gör det möjligt att parter engagerar sig med olika 

förhoppningar på resultat och efterföljande värde. Detta överensstämmer med Westerlund et 

al. (2014) som framhåller de skilda målen bland deltagare som en utmaning när det kommer 

till att konstruera affärsmodeller för IoT-ekosystem.  
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Enligt Westerlund et al. (2014) går det inte att förbise att olika mål finns. Det är däremot 

väsentligt att uppmärksamma dem för att kunna identifiera vilka drivkrafter som påverkar 

ekosystemets värdeskapande processer (ibid.). Dhanaraj och Parkhe (2006) framhåller en 

liknande åsikt genom att säga att organisationer, oavsett roll i ett nätverk, “... will actively 

pursue their own self-interests.” (s. 661). Sarker et al. (2012) framhöll att intressen som står 

i konflikt till varandra kan vara direkt hotande för att nära samarbeten ska kunna generera 

högt värde till de deltagande parterna.  

Drivkraften till att dela med sig av resurser är en nödvändighet för att ekosystemet ska 

kunna skapa något tillsammans (Dhanaraj & Parkhe, 2006; Sarker et al., 2012). Till detta 

måste samtliga också vara motiverade till att samarbeta för att utnyttja tillgångarna som 

finns till att skapa något nytt (Grover & Kohli, 2012). Det krävs incitament som stimulerar 

detta. Det är viktigt att utbytet sker på ett sådant sätt att det gynnar alla inblandade 

verksamheter (Sarker et al., 2012). Alla parter bör erhålla likvärdiga, om än olika, fördelar 

med att dela sin kunskap (Grover & Kohli, 2012). Det behövs även medvetenhet kring hur 

värde ska fördelas för att alla involverade ska uppleva rättvisa och jämlikhet (Kohli & Grover, 

2008).  

Dhanaraj och Parkhe (2006) talar om innovation appropriabiliy för att benämna de 

strukturer som gör att innovatörer kan fånga de fördelar som genereras. Syftet med dessa är 

att deltagare ska uppleva att värdet som genereras fördelas rättvist. De menar att en central 

aktör i interorganisatoriska samarbeten kan stärka strukturerna genom att bygga upp 

förtroende, stimulera rättvisa beslutsprocesser och upprätta gemensamt ägande (ibid.). För 

att aktörerna ska kunna fånga upp värdet finns det emellertid även behov av interna 

strukturer (Grover & Kohli, 2012). Dessa gör bland annat att organisationer kan extrahera ny 

kunskap och utnyttja denna i affärssammanhang (Barringer & Harrison, 2000). Aktörers 

förmåga att extrahera höga värden kan främjas om det finns skydd för de interna, 

immateriella egendomarna eller en egen stark kapacitet i senare affärsled, såsom 

produktion, marknadsföring och försäljning (Ceccagnoli et al., 2012). 

 Om det finns kognitiva skillnader mellan aktörer, som gör att aktörer betraktar kontexten 

på olika sätt, kan det finnas behov av att skapa en gemensam världsbild (Lusch & Nambisan, 

2015). Genom att exempelvis ha liknande syn på affärsrelaterade frågor förbättras 

möjligheterna för ekosystemets överlevnad (ibid.).  

2.4 Sammanfattning relaterad forskning 

Utifrån det som hittats i tidigare forskning ser vi att begreppen interorganisatoriska 

samarbeten och samskapande av värde är starkt relaterade till varandra. Vi identifierar dock 

tomrum vad beträffar hur dessa bör betraktas i kontexten för IoT. Specifikt har knapphändig 

uppmärksamhet riktats mot hur sammansättningen av aktörer relaterar till samskapande av 

värde i ett IoT-ekosystem.  

Det finns studier (t ex Grover och Kohli, 2012; Sarker et al., 2012; Lusch & Nambisan, 

2015) som behandlar olika aspekter kring samskapande av värde, varav inga behandlar 

begreppet ur en IoT-kontext. Fortsättningsvis finns det studier (t ex Mejtoft, 2011) vilka 

undersöker IoT ur ett perspektiv för samskapande, men med fokus på hur uppkopplade ting 

samskapar värde. Vi har funnit studier (t ex Westerlund, Leminen och Rajahonka, 2014) 
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vilka identifierar hur samarbete inom IoT-ekosystem driver fram behov av nya affärs-

modeller. 

Dessa anser vi utgör en väsentlig del i att skapa goda förutsättningar för samskapande av 

värde i ett IoT-ekosystem. Det täcker emellertid inte alla nödvändiga aspekter. Med 

anledning av det ämnar vår studie till att utöka förståelsen för samskapande av värde i ett 

IoT-ekosystem genom att fokusera på hur sammansättningen av aktörer påverkar sam-

skapandet. Genom detta utvecklar vi befintlig teori runt samskapande i en IoT-kontext. 
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3. Forskningsmetodik 

I denna sektion redogör vi för studiens utförande. Inledningsvis redovisar vi vald ansats och 

motivet bakom detta val. Till det görs en beskrivning av fallet Sense Smart Region, vilket vår 

studie har baserats på. Därefter presenteras det studerade urvalet, processen för data-

insamling och tillvägagångssättet för analys av insamlad data. Sedan följer en kortare 

beskrivning över de etiska aspekter som berör denna studie. Avslutningsvis inkluderas en 

kritisk diskussion över de metodval som gjorts. 

3.1 Vetenskaplig ansats och metod 

Efter att ha konstruerat studiens syfte, identifierat dess centrala tema och definierat en 

inledande frågeställning, valde vi den vetenskapliga ansatsen vi ansåg mest lämpad. I vår 

bedömning övervägde vi med vilket perspektiv vi borde bedriva studien, samt hur detta 

påverkar vårt arbetssätt och behov av viss typ av data. Då studien berör hur samman-

sättningen av aktörer påverkar samskapande av värde i ett IoT-ekosystem, ansåg vi att en 

kvalitativ ansats var lämplig. Backman (2016) beskriver att det kvalitativa perspektivet 

betraktar verkligheten som subjektiv. Verkligheten är, med denna syn, “... en individuell, 

social och/eller kulturell konstruktion.” (ibid., s. 55), vilket vi ansåg som ett relevant 

förhållningssätt för vår studie. Det fångar in individuella upplevelser utan att förutsätta att 

det finns en given, objektiv syn (Backman, 2016). 

Backman (2016) poängterar att det kvalitativa perspektivet inte nödvändigtvis innebär 

användande av en kvalitativ metod. Det är möjligt att använda kvantitativa metoder och med 

det skapa ett mätbart och numeriskt beskrivet resultat (ibid.). Med anledning av vårt syfte 

såg vi dock karaktärsdragen hos de kvalitativa metoderna mer lämpade. Repstad (1999) tar 

upp att dessa handlar om att karaktärisera egenskaper eller framträdande drag hos ett 

fenomen, i miljöer, personer eller händelser. Ett annat kännetecken hos kvalitativa metoder 

är att verbala formuleringar, som text, har en central roll i dataanalysen (Backman, 2016; 

Repstad, 1999). Båda dessa drag anser vi är väsentliga för vår studie då det medför att skilda 

personers åsikter om samskapande i den särskilda kontexten IoT-ekosystem kan 

konkretiseras och beskrivas.  

För att kunna titta på vår fråga i en specifik problemsituation valde vi att genomföra en 

fallstudie. Enligt Yin (2007) är fallstudier passande när en Hur- eller Varför-fråga ställs 

eftersom dessa oftare kräver svar av förklarande karaktär. De är även lämpliga när en aktuell 

händelse som forskaren har begränsad eller ingen kontroll över ska studeras (ibid). Båda 

dessa anledningar passar vår studies förutsättningar. Något som karaktäriserar 

undersökningar av denna typ är att de görs i dess verkliga miljö (Backman, 2016), vilka är 

avgränsade och specifika (Repstad, 1999). De är fördelaktiga för att kartlägga processer och 

särdrag i den aktuella miljön (Repstad, 1999). Bell (1993) tar upp ytterligare en styrka; “... 

den gör det möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse 

och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga.” (s. 16). 

Yin (2007) påpekar att fallstudier kan innehålla ett eller flera fall. Vi har valt att göra en 

enfallsstudie. Enligt Yin (2007) kan det motiveras av att fallet som analyseras är unikt. Vårt 

fall är sällsynt på så vis att det, enligt vår vetskap, är det första projekt, av denna storlek, som 
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utförs inom området IoT och kopplar samman kommersiella företag med akademin i den 

aktuella regionen. Vidare följer en mer detaljerad redogörelse av fallet. 

3.1.1 Fall: Sense Smart Region 

Denna sektion syftar till att presentera vår fallstudie, Sense Smart Region3 (SSR). SSR är ett 

pågående projekt som drivs av flera aktörer i Västerbotten. Projektperioden löper tre år från 

sommaren 2015. De övergripande målen är att underlätta åtkomst av information och 

förståelse av information i vardagliga miljöer, samt att testa och utveckla nydanande 

tekniker och tjänster. Förutom att projektet ska bidra med utökad kunskap och skapandet av 

en gemensam teknisk plattform, ska det utmynna att fler företag engagerar sig. Projektet 

drivs utifrån medel erhållna av en ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden och 

delfinansieras av Region Västerbotten samt Skellefteå kommun.  

Som det ser ut i dagsläget finns det en begränsad kunskap kopplat till att skapa 

fullständiga IoT-lösningar. Därför behöver SSR engagemang från ett flertal externa aktörer i 

arbetet med att ta fram projektets plattform, utforska potentiella implementationer och, i 

projektets slutfas, färdigställa innovativa lösningar. Alla de organisationer som i nuläget 

deltar har olika roller och bidrar med skilda kunskaper till projektet.  

De operativa projektdeltagarna utgörs av Luleå Tekniska Universitet (LTU), Cartesia, 

DataDuctus och North Kingdom. LTU bedriver forskning inom bland annat området IoT och 

de bidrar med både teoretisk och praktisk kunskap kring projektets samtliga områden. 

Cartesia deltar i SSR med anledning av deras kunskaper inom geotagging av data och 

augmented reality. DataDuctus är ett IT-tjänstebolag med erfarenhet kring hantering av 

stora datamängder från sensorer samt att skapa information av data. De arbetar med 

projektets underliggande tekniska lösning, vilket innebär att de hanterar databaser och 

dataflöden. Designbolaget North Kingdom bidrar med expertis kring användarupplevelse 

och grafisk design. I SSR skapar de gränssnittet som den framtida användaren ska interagera 

med. Förutom dessa aktörer är även en extern projektledare från SkeBit anställd. 

Projektet har även en styrgrupp. Där återfinns representanter från ovan nämnda aktörer, 

Region Västerbotten, Skellefteå Kraft samt Skellefteå och Umeå kommun. Även 

Dataföreningen i Norr har ett visst engagemang, även om de saknar en utsedd representant i 

styrgruppen. De hjälper framförallt till att sprida projektets resultat utåt, via exempelvis 

föreläsningar. Region Västerbotten bedriver själva projekt relaterade till att bygga välfärd 

med smarta lösningar och bidrar med kunskap till projektet. Tillsammans med Skellefteå 

och Umeå kommun delar de även ett intresse i denna typ av projekt, då de bidrar till att 

denna region kan bli ledande inom området för IoT och att nya företag kan skapas. Skellefteå 

Kraft deltar med anledning av möjligheten att ligga i framkant vad gäller ny teknik. 

Dessutom äger de Skellefteås stadsnät och behöver kontrollera effekter orsakade av 

projektets höga datatrafik.  

Det som gör SSR till ett bra fall i denna studie är att flera olika aktörer med spridda 

perspektiv och kompetenser samarbetar för att skapa något tillsammans. Det är även, så vitt 

vi vet, det första projektet av denna storlek som utförs inom området för IoT och kopplar 

samman kommersiella företag med akademin i den aktuella regionen. Genom att undersöka 

                                                        
3 http://sensesmartregion.se 
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SSR ämnar vi till att ge en ökad förståelse för hur sammansättningen av aktörer påverkar 

samskapande av värde i ett IoT-ekosystem. 

 

Organisation Område Deltagande 

LTU Universitet Projektägare, Projekt- & Styrgrupp 

SkeBit Privat sektor Projektledare, Projekt- & Styrgrupp 

Cartesia Privat sektor Projekt- & Styrgrupp 

DataDuctus Privat sektor Projekt- & Styrgrupp 

North Kingdom Privat sektor Projekt- & Styrgrupp 

Region Västerbotten Offentlig sektor Styrgrupp 

Skellefteå kommun Offentlig sektor Styrgrupp 

Skellefteå Kraft Offentlig sektor Styrgrupp 

Umeå kommun Offentlig sektor Styrgrupp 

Dataföreningen i Norr Ideell organisation Kommunikatör 

Tabell 1 - Aktörer i SSR 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom sex semistrukturerade intervjuer med personer involverade 

i SSR. Både representanter från projektets projektgrupp, operativa deltagare, och styrgrupp 

finns representerade i urvalet. Under denna sektion redogör vi syftet med att använda denna 

intervjuform och går även igenom genomförande av intervjuerna. Slutligen beskriver vi 

urvalsprocessen. 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en anpassningsbar form av datainsamling där intervjuaren 

har goda möjligheter att tolka motiv, känslor och idéer hos respondenten (Bell, 1993). En 

styrka hos semistrukturerade intervjuer är att strukturen på intervjun är flexibel (Repstad, 

1999).  

Intervjuerna i denna studie var disponerade enligt följande: (i) ett antal teman 

definierades på förhand och formulerades i en intervjuguide, (ii) intervjuguiden användes 

som mall vid varje intervju men efterföljdes inte slaviskt – respondenter uppmuntrades till 

att fördjupa sina svar och det sågs inte som ett problem att intervjupersonen gled mellan 

intervjuns olika teman – och (iii) baserat på olika anledningar kunde guiden justeras mellan 

intervjuer, exempelvis i de fall någon fråga blev redundant eller inte passade personen i 

fråga. Den slutgiltiga intervjuguiden finns tillgänglig som bilaga i slutet på rapporten. 

En pilotintervju genomfördes också i syfte att utveckla intervjuguiden. Vi implementerade 

de råd som presenteras i Yin (2007) kring pilotfall och följaktligen gjordes pilotintervjun mot 

en respondent som både var lätt att prata med samt kunnig i området. Pilotintervjun 

användes således för inspiration till kommande intervjuer och användes som grund för den 

slutgiltiga intervjuguiden, se bilaga 2. 
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3.2.2 Genomförande 

I den mån det var möjligt genomfördes alla intervjuer på respondenternas respektive arbets-

platser. En intervju genomfördes dock över telefon. Vi började varje intervju med att kort 

sammanfatta studiens tema och huvudämne för att ge respondenten en grundläggande 

förståelse för den terminologi vi använder oss utav. Sedan behandlade intervjuns inledande 

frågor respondentens bakgrund och arbetsuppgifter, innan vi gick in på frågor rörande 

samarbetet i SSR. Alla intervjuer spelades även in efter varje respondents godkännande. En 

av intervjuerna genomfördes på engelska och alla citat från den intervjun är översatta till 

svenska i konfidentialitetssyfte. 

Längden på de intervjuer som genomfördes varierade mellan respondenterna. Detta 

berodde delvis på hur pass utförliga svar respondenterna gav samt på vilka följdfrågor vi 

ställde. Pilotintervjun skilde sig i längd jämfört med de övriga intervjuerna, se tabell 2. Detta 

berodde på att intervjuguiden som användes var mer omfattande än den slutgiltiga. 

3.2.3 Urval 

Under studien intervjuades sex personer som på olika sätt är engagerade i SSR, se tabell 2. 

Huvudkriteriet för att vara aktuell för urvalet var att respondenten behövde besitta viktig och 

relevant information kopplat till studiens frågeställning (Repstad, 1999). I detta fall gällde 

det de attityder, åsikter och erfarenheter som respondenterna hade i förehållande till 

projektet. 

Själva urvalsprocessen skedde på ett förhållandevis godtyckligt sätt. Genom ett föredrag 

som projektledaren för SSR höll skapades en överblicksbild av projektet och dess deltagare. 

Därefter agerade projektledaren som medlare på så vis att projektets deltagare – både 

styrgrupp och operativt insatta – informerades om vår studie och att de skulle bli 

kontaktade. Själva urvalsprocessen beskrivs bäst som en blandning mellan snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval; SSRs projektledare både ledde oss till och medlade kontakten till 

projektets övriga deltagare, där de respondenter som svarade inom studiens tidsram bokades 

in för en intervju. Alla de kontaktade personerna ansågs vara rimliga urvalspersoner, detta 

då de alla var inblandade deltagare i projektet på ett eller annat vis. 

 I den mån det var genomförbart ämnade vi att utföra en (1) intervju per aktör inom 

projektet och därav kunna erhålla en så bred bild av miljön som möjligt. Tre av projektets 

aktörer hade inte möjlighet att delta i intervjuer under projektets tidsperiod. Därför saknas 

representation från Umeå kommun, Cartesia och LTU. 

 

Respondent Organisation Inriktning i SSR Längd Intervju 

A Region Västerbotten Samhälle, Teknik 54.34 

B Skellefteå Kraft Storföretagande 34.10 

C North Kingdom Användarupplevelse 36.11 

D SkeBit Ledning, Teknik 24.36 

E DataDuctus Teknik 23.04 

F Skellefteå Kommun Samhälle 23.45 

Tabell 2 - Respondenter 
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3.3 Dataanalys 

3.3.1 Utskrift av intervjuer  

Det första som gjordes i analysarbetet var att alla intervjuer transkriberades i sin helhet. En 

fördel med denna mödosamma process är att den bidrar till att erhålla ett nära förhållande 

till materialet, och till följd av det kan en mer rättvis analys utföras (Repstad, 1999). Vi 

upplever att en viss inledande uppfattning kring materialets olika teman bildades parallellt 

med detta arbete. 

Denna fas möjliggjorde även att en viss del försiktig redigering kunde utföras. Med 

försiktig redigering menar vi att editera texten så pass att intervjun inte förvrängs på något 

sätt samtidigt som det ökar läsbarheten för oss. Åtgärder som vidtogs var bland annat att ta 

bort diverse utfyllnadsord, exempelvis “liksom” och “ehm”, samt upprepningar ur materialet. 

Utsagor som avvek från studiens tema togs även bort och ersattes med en kortare samman-

fattning samt en hänvisning till inspelningen. Kopplat till den kvalitativa metodens tendens 

att sammanföra olika faser av arbetet menar vi att det var viktigt att behålla hänvisningen till 

dessa partier ifall det skulle visa sig att omständigheterna förändrades. 

3.3.2 Analysmetod 

För vår dataanalys använde vi metoden innehållsanalys. Detta val gjorde vi för att metoden 

fokuserar på analys och tolkning av text (Graneheim & Lundman, 2004) samtidigt som den 

på ett systematiskt sätt stödjer forskaren i att fördjupa sin kunskap och förståelse för 

insamlade data (Elo & Kyngäs, 2008). I grova drag går metoden ut på att kategorisera 

forskningsmaterial för att kunna beskriva det ämne studien belyser. Vi utförde en induktiv 

innehållsanalys, vilket innebär att vi konstruerade kategorierna utifrån vårt insamlade data 

(Elo & Kyngäs, 2008). Med det kunde vi på ett strukturerat sätt låta vårt data styra analysen.  

Metodens första moment handlar om förberedelser, där det centrala är att fastställa den 

enhet som ska analyseras och att göra sig bekant med materialet (Elo & Kyngäs, 2008). I vårt 

fall innebar detta steg att läsa igenom transkriberingarna av intervjuerna noggrant flera 

gånger. Först när vi hade fått en god förståelse för innehållet inledde vi analysfasen. Elo och 

Kyngäs (2008) beskriver att en induktiv analys innebär att hantera specifik data för att 

generalisera och skapa abstraktioner. I det praktiska utförandet innebär det att meningar 

och fraser i materialet väljs ut, kodas, kategoriseras och tematiseras (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att undvika att, i ett för tidigt stadie, snäva in analysen utförde vi 

kodningen och kategoriseringen individuellt. Därefter gjorde vi en sammanställning och 

konstruerade huvudkategorier samt teman gemensamt. Det sker under denna process en 

kondensering av data, då de utvalda textdelarna kortas ned (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att tolkningen ska bli så korrekt som möjligt är det väsentligt att forskaren betraktar den 

kontext delarna tillhör (ibid.). För att ta hänsyn till detta återkom vi till våra transkriberingar 

regelbundet under tiden vi analyserade vårt material.  

Denna stegvisa analysprocess hjälpte oss att strukturera vårt data innan vi började leta 

mönster. Det hjälpte oss även att identifiera likheter och skillnader mellan skilda 

respondenters svar och sätta enskilda uppgifter i ett större sammanhang. Även om analysen 

gjordes självständigt från relaterad forskning tycker vi att den kunskap vi förvärvat 

påverkade våra tolkningar och urval av data. Det hjälpte oss att plocka ut generella och 
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fallunika faktorer kring samskapande av värde. I analysens senare skede stödde det oss även 

till att identifiera mönster och göra en slutgiltig tematisering.  

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Inom studiens ramar har vi tagit hänsyn till olika aspekter av forskningsetik. Följaktligen har 

vi beaktat infallsvinklar relaterat till hur vi förhåller oss till forskning som ett hantverk – det 

som utgör god vetenskap – samt frågor om hur medverkande respondenter ska behandlas. 

Vi har således gjort ett övervägande relaterat till studiens tänkta kunskapstillskott och de 

potentiella riskerna informanterna utsätts för har. 

Framförallt har vi utgått från de riktlinjer som presenteras av Vetenskapsrådets text God 

forskningssed (Hermerén, 2011). De handlar i korta drag om att vara sanningsenlig i den 

forskning som utförs, att tydligt presentera hur resultaten har uppnåtts samt aspekter kring 

plagiering. Vi möter dessa riktlinjer genom att öppet beskriva vår arbetsprocess och metod, 

samt tydligt redogöra för – och referera till – de källor vi använt för att presentera den 

tidigare forskning som studien baseras på. 

Vad beträffar behandlingen av studiens medverkande respondenter efterföljdes de fyra 

huvudkraven i Vetenskapsrådets text om forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa utgörs av informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Enligt informationskravet informerades 

respondenterna om de villkor som gäller för deras deltagande. Exempelvis beskrev vi deras 

uppgift och berättade att deltagandet var frivilligt, att intervjun kunde avbrytas vid önskemål 

samt vad informationen skulle användas till. Utifrån samtyckeskravet säkerställdes det att vi 

hade alla respondenters samtycke till deltagandet. Det var viktigt att ingen deltagare utsattes 

för påtryckningar eller påverkan från vår sida. Sett till konfidentialitetskravet har alla 

uppgifter om de personer som deltar i studien avidentifierats. Det förvaras dessutom på ett 

sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. I både rapporten och transkriberingen 

benämns respondenterna anonymt enligt tabell 2. Detta i syftet att inga deltagare ska kunna 

identifieras av läsare. I samma syfte översattes citat från den intervju som genomfördes på 

engelska till svenska. Slutligen efterföljs även nyttjandekravet i den mån att de insamlade 

uppgifterna endast kommer att användas i forskningsändamål. 

Relaterat till de rekommendationer som ges i samband med dessa fyra krav tillfrågade vi 

samtliga respondenter om de var intresserade av att ta del av den färdiga rapporten. Innan 

rapporten publicerades erbjöd vi dessutom möjligheten att läsa igenom de delar som berör 

deras medverkade. Det för att ge dem möjlighet att kontrollera och godkänna användningen. 

3.5 Metodkritik 

Genom att kritiskt granska styrkor och svagheter med de metodval som gjorts anser vi att en 

bredare förståelse för studiens förfarande och resultat kan erhållas. I detta stycke behandlar 

vi aspekter relaterat till detta och diskuterar efterföljande konsekvenser. 

3.5.1 Kvalitativ fallstudie 

Som tidigare nämnt talar studies syfte och frågeställning för att en kvalitativ fallstudie är 

passande i detta fall. De argument vi redan lyft visar på att det kvalitativa perspektivet fångar 

subjektiva åsikter (Backman, 2016), vilka vi ämnade finna, samt att en kvalitativ metod 
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möjliggör att karaktärisera egenskaper och göra beskrivningar av vårt fenomen (ibid.; 

Repstad, 1999). En fallstudie är relevant baserat på vår frågas karaktär, den aktualitet som 

kännetecknar vårt ämne och vår ambition att kartlägga särdrag i den aktuella miljön (Yin, 

2007). En ytterligare motivering till vårt val kan ses i en jämförelse med hur tidigare, 

liknande studier inom informatik och studiens centrala teman är utförda. Där ser vi att 

andra studier med kvalitativ ansats tenderar att bedrivas med fallstudier (ex Sarker et al., 

2012; Saarikko et al, 2016).  

Kritik kan lyftas mot fallstudier som metod. Det är exempelvis inte möjligt att helt 

okritiskt generalisera kunskap utifrån resultaten (Repstad, 1999). Det går att öka 

generaliserbarheten genom att utöka antalet fall som studeras (Yin, 2007), och det kan 

således ses som en svaghet att denna studie enbart behandlar ett fall. Samtidigt kan en 

fallstudie ofta vara unik, vilket gör att det kan vara problematiskt att göra jämförelser med 

liknande fall (Backman, 2016). I enlighet med Siggelkow (2007) finner vi också att ett enskilt 

fall ändå kan vara kraftfullt för att visa exempel på annars konceptuell teori.  

Även om fallet i sig är unikt, anser vi att de områden vi behandlar i vår studie i sig är så 

pass utforskade att det inte är nödvändigt att närma sig det med ett tomt sinne (Siggelkow, 

2007). Med tomt sinne menar vi att gå in förutsättningslöst och låta data tala för sig själv, 

vilket är ett angreppssätt som används i ex grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). Istället 

närmar vi oss studien med ett öppet sinne; i vår analys finner vi stöd i befintlig teori men 

håller samtidigt kvar förmågan att låta fallets data överraska. Genom att använda fallet för ge 

en illustration av verkligheten ger vi konkreta exempel på hur teoretiska konstruktioner 

faktiskt yttrar sig. På så vis kan vi bidra till ett förfinande av existerande teori. 

3.5.2 Intervjuer 

Ett antal åtgärder genomfördes för att resultatet av intervjun skulle bli så bra som möjligt. 

Som tidigare nämnt genomfördes alla intervjuer på respondenternas arbetsplats, förutom 

telefonintervjun. Repstad (1999) förklarar att “en neutral plats och helst också ett ställe där 

respondenten kan känna sig hemma” (s. 72) är att föredra för att de ska känna sig så 

bekväma som möjligt med situationen. Denna fördel uppenbarade sig i våra intervjuer då 

mötena var avslappnade. Även telefonintervjun var avspänd, det var emellertid mer 

utmanande att få samtalet att flyta på obehindrat. Vidare följde vi riktlinjen att inte behandla 

känsliga teman under intervjuns början (Repstad, 1999). Därför inledde vi varje intervju med 

frågor om respondentens bakgrund och arbetsuppgifter.  

Alla intervjuer spelades in i syfte att kunna återge respondenternas redogörelser exakt. 

Med detta ämnade vi att behandla data på ett mer rättvist sätt för att skapa möjlighet för en 

så korrekt analys som möjligt. Repstad (1999) tar även upp att själva intervjun gynnas 

eftersom forskaren kan fokusera på att lyssna på respondenten och ställa passande följd-

frågor. Genom att fullt fokusera på respondenten menar vi även på att samtalet fick ett mer 

naturligt flöde. 

3.5.3 Bortfall 

Tre av aktörerna i SSR kunde inte delta i intervjuer under projektets tidsram. Dessa var 

Umeå kommun, Cartesia och LTU. Eftersom att en fallstudie ämnar beskriva en helhet – det 

vill säga att forskaren går på djupet i syfte att beskriva en situations alla aspekter (Repstad, 
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1999) – kan detta bortfall ses som en brist i denna studie. Vi anser det vara rimlig kritik då 

dessa parter hade kunnat bidra med intressanta insikter. Vi ser ändå att studiens omfattning 

täcker in tillräckligt många aktörer och perspektiv för att vi ska kunna uttyda egenskaper 

eller framträdande drag som för närvarande finns i fallet relaterat till samskapande av värde.  

3.5.4 Innehållsanalys 

Även vår analysmetod har för- och nackdelar vilka bör värderas i förhållande till vår studies 

resultat. Att kategorisera samt tematisera data är utmanande då de val som görs under 

denna process måste vara både konceptuellt och empiriskt grundade (Elo och Kyngäs, 

2008). Vid en lyckad innehållsanalys ska det ha skapats abstraktioner av insamlad data och 

de bearbetade textdelarna ska ha kondenserats för att en förenklad och god översikt ska 

uppnås (Graneheim & Lundman, 2004). Samtidigt måste analysen omfatta alla aspekter av 

materialet och betydelsen av data förbli korrekt (ibid.). Genom goda förberedelser, i form av 

fullständig transkribering av materialet samt noggrann och repeterad separat inläsning, 

anser vi att vi har lyckats skapa en god bild av materialet.  

Vi är emellertid medvetna om att vi gjort tolkningar som präglar det resultat studien 

presenterar. Både arbetet med att välja ut och kondensera data färgas. Detta anser vi är en 

nackdel med en tolkande analysmetod. Samtidigt anser vi att tolkning krävs för att kunna 

fånga de för studien viktiga aspekterna. För att tydliggöra att materialet har bearbetats av oss 

har vi valt att presentera studiens resultat och analys i samma kapitel.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi det material studien bygger på. De delar av materialet vi valt ut 

och använder är sådant vi fann vara relevant både i relation till studiens syfte och fråge-

ställning samt till relaterad forskning. Resultatet presenteras med hjälp av de tre teman som 

framkom under vår analys. Kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning över dessa tre 

teman. 

4.1 Tankesätt, drivkrafter och mål  

I intervjuerna fick respondenterna ange vad de associerar till begreppet IoT. Övergripande 

visade svaren på framtidsvisioner där de möjligheterna IoT skapar stod i centrum. Temat på 

visionerna varierade däremot mellan respondenterna och innefattade antingen ett 

perspektiv riktat mot smarta tjänster eller mot den bakomliggande tekniken. 

 ”Saker då, direkt översatt, som man uppkopplar mot nätet och som 

kommunicerar med varandra. Både liksom som är lätt att tänka sig, att 

telefonerna kommunicerar och skickar information fram och tillbaka … 

egentligen vad som helst, och det är väl där som man inte riktigt hänger med 

i tanken – allt som är möjligt. ... ge mig information om mina vanor eller hur 

jag mår eller vad som helst.” (Respondent F) 

Tanken att IoT relaterar till skapandet av nya smarta tjänster lyftes även av Respondent C. 

Denne framförde en förväntan kring detta men såg också att det är svårt att se hur dessa 

tjänster ska utvecklas. Respondent B delade detta synsätt och menade att det är viktigt att 

förstå om IoT är någonting som kommer bli en del av organisationens framtid, och hur det i 

så fall kommer påverka nuvarande strukturer och processer. 

 ”Ja men, det finns objekt som kan kommunicera med varandra; min telefon 

ansluter sig till mitt wifi automatiskt utan att jag ger den någon input, men 

är det allt? Exemplet som jag har varit med om handlar om smart belysning 

eller så. Dessa är de typer av dagliga tillämpningar som jag kan förställa 

mig idag men jag vet inte vart det kommer att utvecklas” (Respondent C) 

Respondent A beskrev också IoT som en möjliggörare, men påpekade att det är omringat av 

en komplexitet som skapar ovisshet kring hur något vettigt ska utvecklas från det. Denne såg 

svårigheterna ur ett tekniskt perspektiv och poängterade hanteringen av stora datamängder 

som en central aspekt. Även Respondent D och E pratade om detta. Båda beskrev att IoT 

handlar om att konvertera datamängder till information och skapa möjligheter för att 

använda denna information till bättre beslutsfattande. För hanteringen av dessa 

datamängder påpekade Respondent A att det viktigt att aktörer som arbetar med dessa 

tekniker organiserar sig i ekosystem. 

 ”Jag tänker på hanteringen, arkitekturen, kanske ska vi säga ekosystemet 

där det här ska leva. En mängd olika sensorer från en mängd olika 

tillverkare med en mängd olika protokoll som levererar data av en mängd 
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olika kvalitéer. Hur ska vi få ihop det så att det blir något vettigt av det?” 

(Respondent A) 

Respondenternas reflektioner kring IoT visar att det både finns gemensamma och 

särskiljande tankesätt kring konceptet i projektet. Genomgående framhävde alla en stor 

potential inom området IoT. Respondenterna visade dock på två skilda synsätt; ett där 

tekniska aspekter såsom sensorer och protokoll för datahantering dominerade, och ett där 

smarta tjänster var i fokus. 

Vidare tillfrågades respondenterna om drivkrafter bakom sitt deltagande i projektet och 

om projektets mål. Kopplat till drivkrafter beskrev Respondent C att de alltid försöker ha en 

framtidssyn, projektet är ett bra tillfälle för dem att utforska och lära sig nya områden. 

 ”Vi försöker alltid se framåt … så ibland väljer vi projekt som tillåter oss att 

utforska lite … och faktiskt arbeta med dessa tekniker. Säg att en kund 

kommer till oss om ett år och frågar om dessa saker, så har vi redan börjat 

tänka i dessa banor.” (Respondent C) 

Att projektet ger ett tillfälle att experimentera med nya funktioner och testa nya saker 

framfördes även av Respondent E. Däremot menade densamme att projektet dessutom är 

intressant för att de kan bygga på sig ett nätverk med intressanta aktörer. Genom SSR blir de 

inkörda med varandra och kan således ta in nya affärer som annars varit utanför deras 

räckvidd. Respondent B framhöll omvärldsbevakning som deras främsta drivkraft till att 

delta i SSR. De vill förstå vilka möjligheter som finns, vad som är möjligt att göra i den egna 

organisationen och vad de behöver göra för att komma dit. 

Respondent F uttryckte en annan anledning till att delta i projektet, dennes organisation 

vill att IoT ska kommersialiseras i större skala. Det var något Respondent A och D också tog 

upp som en viktig aspekt. Med grund i olika faktorer som sätter press på samhället, upplevde 

Respondent A SSR som en viktig del i att få igång en utveckling kring IoT. Både Respondent 

A och F framhöll skapande av kunskap i och utanför organisationer som en viktig faktor till 

etablering av företag. Vidare sade Respondent A att projektet kan vara en möjlig början till 

att etablera en basverksamhet som möjliggör en fortsatt utveckling av IoT i regionen. 

 ”Det behövs en basverksamhet … att man behöver ta fram vissa grund-

läggande avtal och rutiner, man måste ordna forummöten och workshops, 

man måste koordinera projekt och aktörer … och starta projekt som faktiskt 

blir verkstad.” (Respondent A) 

Respondenternas svar visar på skilda drivkrafter baserat på den typ av organisation de 

tillhör. De intervjuade företagsrepresentanterna framhöll intresset för att skaffa sig kunskap 

i första hand, medan de tillhörande offentlig sektor främst ville se en utveckling i näringslivet 

och samhället. Företagen har verksamheter att sköta och utveckla, på så vis blir det 

intressant för dem att skaffa kompetens som gör dem ledande inom IoT-området. 

Respondenterna tillhörande offentlig sektor framhöll en samhällsnytta i att kunskap kring 
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ämnet skapas i organisationer, eftersom det kan stimulera företagande. Ur deras synvinkel 

är därför kompetenshöjningen på såväl företags- som samhällsnivå viktig.  

Respondent D berättade att projektet har officiella, gemensamma mål. Dels övergripande 

mål, vilka bland annat är att skapa ett antal tillämpningar och ur det etablera företagande 

kring IoT, och dels mål i att alla deltagande parter ska bygga upp kompetens och bli ledande 

inom området. Det senare nämnda var enligt Respondent D viktigt för att alla involverades 

mål ska bemötas. 

 ”… något som vi ska försöka att se till att vi når alla våra mål i projektet, 

även dom målen som varje part har med att vara med.” (Respondent D) 

Respondent F visade god kännedom om dessa mål, i övrigt kunde de intervjuade inte 

redogöra exakt för de gemensamma målen även om de visste att sådana förekom. Till 

exempel beskrev Respondent E projektets mål som att vara en testbädd för nya funktioner, 

medan Respondent C uppgav det som att skapa något fungerande och för användaren 

intressant att använda. Respondent B sade sig inte ha tagit till sig några specifika 

gemensamma mål och menade att det delvis har med projektets natur att göra. 

 ”Vi hade faktiskt ett styrgruppsmöte för, där vi utanför agendan för det 

mötet bad att få en genomgång i mer detalj av projektet … Men det är ju 

svårt även för forskarna att tydligt definiera det … det är ett forsknings-

projekt. Man söker något som man inte vet idag. Det är den stora 

utmaningen med att jobba med forskningsprojekt.” (Respondent B) 

Redogörelserna över de gemensamma målen visar på en varierad syn på och medvetenhet 

kring dessa. Att Respondent D, i rollen som projektledare, är insatt i målen är en 

förutsättning för att denne ska kunna styra projektet i rätt riktning. De övrigas definitioner 

av målen är i linje med deras individuella drivkraft till att delta i projektet. Respondent Bs 

beskrivning av att projektet ska upptäcka något okänt relaterar till dennes vilja att utforska 

möjligheter inom IoT-området för att se hur dessa kan appliceras i den egna organisationen. 

Även den redogörelse Respondent E gjorde är sammanlänkad till dennes drivkraft, att 

experimentera med nya funktioner. Detta visar på en projicering av individuella synsätt på 

projektets mål. 

4.2 Värdesyn och spridning av resurser 

Respondenterna fick även svara på frågor relaterat till spridning av sina resurser inom 

samarbetet samt vilka värden som förväntades uppkomma ur detta samarbete. Bland annat 

beskrev alla parter en öppenhet kring att dela sina resurser med de inblandade i projektet. 

Vidare framkom under intervjuerna att värde primärt sågs ur ett perspektiv kring nya 

kontakter eller ny kunskap, detta i kontrast till ett mer ekonomiskt perspektiv.  

Alla respondenter talade om SSR som en möjlighet att förkovra ny värdefull kunskap när 

de tillfrågades om varför de valde att engagera sig i projektet. Även när de ombads definiera 

det värde som uppkommer ur denna typ av samarbete, lyfte samtliga möjligheten att erhålla 

utökad kunskap inom området för IoT som en viktig aspekt. 
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 ”Det finns ju ett stort värde i den typ av kompetens som skapas genom 

projektet. Både för varje part som är med, för de företag som kommer med 

på slutet och bygger tillämpningar och för hela regionen.” (Respondent D) 

”Att företaget lär som om något nytt, och utforskar något som vi kanske inte 

får chansen att göra i ett skarpt projekt, det är faktiskt värde. Jag tror inte 

att det kommer att vara särskilt mycket monetärt värde kopplat till detta 

specifika projekt.” (Respondent C) 

Det var ingen som lyfte monetära värden i första hand, även om projektet har potential att ge 

ekonomisk utdelning. Respondent D nämnde att tillämpningar som skapas kan komma att 

bli något som företag tjänar pengar på i framtiden. Respondent F framhöll att den 

kompetenshöjning projektet ger inom IoT-området kan skapa värden för involverade 

individer och organisationer, men även för samhället. Existerande företag kan utveckla sina 

verksamheter och nya företag kan etableras. Samma potentiella effekt poängteras av 

Respondent A och D. 

Värden ansågs också kunna uppkomma ur att etablera relationer med nya partners och 

bygga nätverk. Kontakten med såväl universitet som andra företag poängterades som viktig 

för organisationer (Respondent B & E) och samhället i stort (Respondent F). Värdet med 

oväntade samarbetspartners poängterades också. 

“Det är aktiviteter som samlar olika intressentgrupper, man ser open 

innovation-sammanhang, och cocreation … just att hitta dom här nya 

samarbetspartnerna och förstå att det kanske är i samarbete med oväntade 

eller idag icke kända partners som vi hittar det där nya” (Respondent B) 

Dessutom påpekade denna att de smarta lösningar de försöker utveckla internt förutsätter 

olika insatser, där kontakt med andra ingår, så att alla perspektiv täcks. Respondent E 

framhöll att kontakterna som utvecklas i SSR kan vara intressanta i framtida, kommersiella 

projekt. Respondent D påpekade att det på ett individuellt plan är värdefullt att träffa olika 

typer av företag, lära sig om dem samt att etablera kontakter med aktörer inom ämnet ute i 

Europa. 

Definitionerna av värde visar på att respondenterna inte söker efter att erhålla direkta 

ekonomiska värden ur projektet i första hand. De värden som eftersöks är snarare av mer 

ogripbar form, såsom nya kunskaper eller att etablera kontakter med andra organisationer. 

Jämfört med monetära förtjänster har dessa en mer långsiktig, strategisk roll i 

organisationerna. Som Respondent C uttryckte det, ger projektet även chans till att utforska 

nya saker på ett sätt som inte varit möjligt i ett kommersiellt projekt. Detta säger att det icke 

ekonomiska fokuset ger möjligheten att söka nya typer av värden.  

På olika sätt framhöll fem av sex svarande att sammansättningen av aktörer ger projektet 

vid kompetens. Respondent A poängterade att alla har olika inriktningar och fokusområde 

och Respondent B, C samt D sade att var enskild part i projektgruppen bidrar med sin 

specialistkunskap. Respondent D redogjorde för en bred teknisk kunskap som möjliggör 

både för att utveckla plattformen och för att skapa en visuellt tilltalande tillämpning.  
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"Vi behöver alla bitarna som alla kan bidra med." (Respondent D) 

Till detta poängterade Respondent F att kombinationen av näringsliv och forskning ger ett 

bredare perspektiv och att det kan tillföra att forskningsresultat i högre grad 

kommersialiseras. Även inom styrgruppen uppgavs det att de involverade tillför olika 

kunskaper.  

“Vi har väldigt brett kunskapsspann på alla som sitter i styrgruppen. Från 

då de som är företagspartners, som förstår sig på, både tillämpning och 

tekniken i detta ... till att förstå större strukturer och som kanske jag 

representerar i samhällsbyggandet. Och även Respondent B som ... kan se att 

det finns värden för dom som storföretag i sådant här arbete.” (Respondent 

F) 

Vidare undersöktes även hur respondenterna såg på att dela sina resurser med de övriga 

deltagarna. Genomgående visades en öppenhet kring att dela interna resurser. 

”Vi bara laddar upp saker på Google Drive och, ja vi kan dela allting, det är 

inga problem.” (Respondent C) 

“I det här fallet ser jag inga problem med det.” (Respondent B) 

Att dela information och kombinera varandras resurser uppgavs av Respondent F som ett av 

syftena med att delta i projekt liknande SSR. Denna ståndpunkt delades av Respondent E, 

som menade att projektet genom det kan nå högre höjder. Densamme påpekade att 

frånvaron av överlapp mellan aktörernas verksamhetsområde påverkar när det kommer till 

att dela resurser. 

”Där kan vi bägge nyttja varandras kompetenser och erfarenheter och 

komponenter i andra projekt. Och vill de nyttja våra komponenter i sina 

projekt så har vi allt att vinna på det och vise versa … i och med att vi inte är 

konkurrenter på det sättet.” (Respondent E) 

Kopplat till konkurrens mellan aktörerna nämnde Respondent D att det finns ett skydd för 

de involverade kring spridandet av kunskaper. Samarbetsavtalet beskrevs som följande:  

“… kunskap som man hade med sig innan projektet, det förblir ens egen 

egendom. Men, man förbinder sig att låta andra nyttja den så länge 

projektet pågår. Sedan då sådant som tas fram tillsammans i projektet, det 

har alla i projektet tillgång till.” (Respondent D) 

Ingen av de andra respondenterna nämnde detta avtal när de pratade om spridning av 

resurser och värden som kan uppkomma i projektet. 

Redogörelserna för de skilda kompetenserna talar om att de gemensamma resurserna i 

SSR har ett stort omfång. Den totala tekniska kunskapen i kombination med förståelsen för 
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användare, organisationer och samhället ger projektet vid kompetens och god förståelse för 

problemområdet. Samma inledande erfarenhet och kunskap hade inte funnits om någon av 

parterna hade valt att inte delta, eller om en enskild part hade ämnat genomföra ett liknande 

projekt. Som Respondent B uttryckte det, finns det många perspektiv vilka måste bemötas 

när smarta lösningar ska byggas. För SSR är delningen och sedan kombinationen av allas 

resurser en förutsättning för att resultatet ska bli tekniskt välfungerande och användar-

vänliga IoT-lösningar.  

 Den genomgående öppna attityden till att dela resurser kan kopplas till respondenternas 

syn på värde. Med värdesynen finns medföljande incitament till att dela sina resurser, i och 

med att det möjliggör kompetenshöjning och etablering av nya kontakter. En respondent 

poängterade ett samband mellan konkurrens och delning av resurser. Dennes ståndpunkt 

visar på att samarbetet inom SSR gynnas av den heterogena sammansättningen av aktörer 

på fler sätt än att den ger en vid gemensam kompetens. Valet av icke-konkurrerande 

partners kan ha effekt på viljan till att dela resurser då riskerna att utelämna, sett till 

situationen, känslig information minskar. Flera respondenter hade synpunkten att de värden 

som förväntades komma ur projektet inte var monetära. Även detta bör ha effekt på viljan att 

vara öppen med sina resurser. Vad som dock bör understrykas är att det finns ett formellt 

samarbetsavtal vilket skyddar de involverade. Hur detta påverkar de involverades ställnings-

tagande kring öppenhet är oklart eftersom det enbart var en respondent som påpekade dess 

existens. Det kan vara organisationernas mål med deltagandet, avsaknaden av konkurrens 

eller synen på värde som gör att ett sådant avtal inte hamnar i fokus vid diskussionen kring 

delning av resurser.  

4.3 Förutsättningar till samarbete 

I våra intervjuer bad vi samtliga beskriva, utifrån olika aspekter, hur de upplever att 

samarbetet inom projektet har fungerat hittills. Dessa aspekter belyste på skilda sätt 

respondenternas egna förutsättningar till att delta, fokus och syn på arbetssätt i samarbetet. 

Dessa kunde kopplas till individuella faktorer, men även till förutsättningar i den 

organisation den aktuella personen arbetar för.  

En av de frågor som visade på skillnader mellan respondenterna berörde huruvida de 

hade haft kontakt med de övriga deltagarna innan projektets start. Det visade sig att fem av 

de sex intervjuade var bekanta eller hade utvecklade arbetsrelationer med minst en av de 

andra sedan tidigare. Exempelvis uppgav Respondent E att deras organisation har deltagit i 

ett liknande forskningsprojekt med Respondent D och projektägaren i SSR. I kommersiella 

projekt hade dennes organisation även kommit i kontakt med North Kingdom och Cartesia. 

Även Respondent B berättade om tidigare samarbeten med ett flertal av de involverade i 

SSR, vilka också berört området för smarta lösningar. Denne berättade också att de har 

samarbeten med projektägaren och Respondent D utanför SSR, vilket medförde fördelar för 

både detta projekt och framtiden.  

“Vi har gjort en gemensam studieresa, inte inom ramar för Sense Smart, … 

Så det är också en fördel med att kunna var ute och röra sig i internationella 

sammanhang. Dels så lär man känna varandra ännu mer, vilket gör att 
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förståelsen ökar ännu mer för våra olika visioner och perspektiv. Men sen 

också att vi får möjlighet att tillsammans söka nya samarbetspartners, till 

exempel för kommande projekt.” (Respondent B)  

Den tidigare erfarenheten av att samarbeta med dessa personer beskrevs av Respondent B 

som en faktor till det starka förtroende denne känner till deras förmåga att driva projekt och 

fånga upp resultat. Även Respondent F hade arbetat med Respondent D tidigare och, precis 

som Respondent B, uttryckte den starkt förtroende för dennes arbete. Respondent A 

påpekade att de personliga kontakterna kan medföra att samarbetet kan drivas på mer 

förtroendebasis och att de involverade upplever låg risk med att delta i samarbeten som SSR. 

“... de flesta har ändå någon slags relation så man kan kanske köra det här utan jätte-

mycket formalitet och juridiska avtal.” (Respondent A).  

Den enda som inte hade arbetat eller träffat någon av de andra tidigare var Respondent C. 

Denne var också den enda av de intervjuade som framhöll en avsaknad av gruppkänsla.  

“Jag tror inte att vi är där att vi inte litar på varandra än, det är så mycket i 

början … jag känner inte att vi är ett riktigt team ännu. För det är så många 

olika perspektiv, olika företag olika engagemang, även från min sida.”. 

(Respondent C) 

Respondent C kom in sent i projektet, vilket den upplevde som utmanande: “... alla visste 

vad de skulle göra, men inte jag …”. Jämfört med de övriga operativt insatta i projektet 

ansåg denne sig också ha en särskiljande kompetens och ett annat fokus. Istället för de 

tekniska står användarens nytta och upplevelse i centrum. Respondent D bekräftade det sena 

inträdet i gruppen och beskrev att det har tagit tid att etablera fungerande arbetsstrukturer 

som fångar in dennes unika kompetens: “Vi har då försökt att få med och utnyttja 

[Respondent C] kompetens och kanske inte riktigt lyckats fullt ut“. 

De här skilda redogörelserna visar på att respondenterna deltar i projektet med olika 

förutsättningar. Med kännedom eller redan välutvecklade relationer till de andra förenklas 

deltagandet, vilket framgår med de fördelar Respondent A, B och F framhåller med 

förtroende. Det öppnar upp både för en tilltro till att projektet kommer falla väl ut och för 

behov av en mindre formell projektstyrning. Avsaknaden av tidigare kännedom om de andra 

och det sena inträdet i projektet särskiljer Respondent C från de övriga. Med anledning av att 

denne är ensam om att lyfta utmaningar kring detta finns det indikationer på att båda 

faktorerna påverkar upplevelsen av och möjliggheten till att delta i projekt. Relationerna 

mellan de medverkande påverkar emellertid inte bara den enskilda individen. Som 

projektledare behövde Respondent D hitta arbetssätt som hanterade de involverades skilda 

förutsättningar och skapade förutsättningar för att nyttja samtligas kompetens. 

I intervjuerna frågade vi även om aspekter kring koordination i en sådan här 

konstellation. Integrera resurser, engagemang och strukturer för beslutsfattning var tre av de 

punkter som togs upp. Dessa visade på att de svarandes tidigare erfarenheter och behov 

influerar deras syn på samarbetet inom SSR.  

Gällande integration av resurser berördes behovet av informationsspridning inom 

projektet ur olika perspektiv i intervjuerna. För de operativt aktiva respondenterna krävdes 
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information från de andra i utförandet av deras arbetsuppgifter. Respondent D nämnde 

exempelvis att vid utförandet av administrativt arbete krävs det insamling av data från de 

övriga deltagarna. Det gjorde de övrigas närvaro på projektmöten viktig för erhållandet av 

aktuell status. Vidare framkom även att arbetet med implementationen krävde informations-

spridning. Respondent C poängterade att dennes arbete med visualisering påverkas av beslut 

de andra gör kring konstruktionen av den tekniska plattformen. För att kunna utföra sin del 

av arbetet krävs det att de andra kommunicerar de tekniska begränsningarna på ett 

begripligt sätt.  

“... programmerarna måste informera mig om begränsningarna, och inte 

bara ge mig en bit kod. Jag behöver en lista som säger okej, systemets 

funktionalitet är det här och det här. “ (Respondent C) 

Respondent B framhöll att informationsflödet påverkar motivationen till att delta i externa 

projekt. Det krävs rapportering av dellösningar och delresultat. I framtiden förväntade 

denne sig mer sådan information till styrgruppen. 

“Men jag förväntar mig att se, i kommande styrgruppsmöten, tydliga 

redogörelser för: vad är det man utvecklar, vad är det man ser, både för och 

nackdelar … För att jag har lite svårt att liksom vara med utan att få den här 

informationen.” (Respondent B) 

Fortsättningsvis förklarade Respondent D att projektet är strukturerat i team med olika 

fokusområde där personer med liknande kompetens arbetar tillsammans. Respondent C 

framhöll att den här uppdelningen har gjort de gemensamma mötena mindre utdragna då 

endast globala statusrapporteringar ges. Tidigare kunde mötena gå in på specifika tekniska 

detaljer vilket inte var relevant för alla. 

Att det fanns en viss svårighet kopplat till att kombinera resurser visade sig under 

intervjuerna. Respondent E tog upp detta och menade att det hade varit ganska mycket eget 

arbete för dem initialt. Detta för att projektet snabbt skulle kunna leverera något att visa. En 

annan antydan till dessa utmaningar gavs av Respondent C. Denne beskrev att alla dras till 

att utforska olika saker, vilket har gjort det svårt att kombinera allt och se vad som ska 

komma ut ur samarbetet.  

I intervjuerna framkom det även faktorer vilka påverkade respondenternas engagemang 

och motivation till projektet. Respondent C sa att SSR innebär ett annorlunda sätt att arbeta 

på. Projekt inom den egna organisationen drivs mer formellt, med avtal som beskriver 

omfattningen av det arbete som ska göras. Projekttiden är också kortare och arbetstempot 

snabbare, vilket får konsekvenser på medverkandet i SSR. 

“Projektet är tre år långt, det kommer att räcka länge särskilt i jämförelse 

med våra projekt som är sex månader. Det är svårt att hålla uppe ett högt 

tempo och god motivation när det är så långt, åtminstone för mig.” 

(Respondent C) 
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Det poängterades av flera respondenter att samtliga parter har projektet som en sidosyssla. 

Det finns utmaningar kring att koordinera allas agendor och ibland är det inte möjligt att 

närvara på möten (Respondent C). Respondent A reflekterade kring detta och trodde att SSR 

skulle kunna bli bortprioriterat.  

“Riskerar man att tappa, eller göra en kund väldigt missnöjd, och kan 

eliminera det genom att låta en person som jobbar med SSR jobba med 

kunden istället, då tror jag nog man gör det”. (Respondent A) 

Intervjuerna berörde även aspekter kring beslutsfattning. Respondent B framhöll att de har 

ett behov av att påverka utvecklingsprocessen i ett tidigt skede för att kunna delta och dra 

nytta av externa projekt. Genom det kan projekt skapa mer win-win för alla parter eftersom 

att idén kan träffa mer rätt. Vikten av att kunna vara med och påverka beslut vid ett tidigt 

skede togs även upp av Respondent C. Det var viktigt för att den design denne utvecklar ska 

vara kompatibel med andras arbete. Densamme beskrev en frånvaro av formella strukturer 

vid beslutsfattning i projektet och upplevde detta som problematisk. 

“... vem har rätt att tycka? Som när vi ska välja mellan två olika scenarios till 

exempel, vem ska bestämma om det inte finns någon överenskommelse?” 

(Respondent C) 

Sammanfattningsvis visar skildringarna kring information, beslutsfattande och engagemang 

på att det finns ytterligare individuella förutsättningar vilka har implikationer för 

koordinationen av SSR. För det första visade det att adekvat informationsspridning är 

centralt för respondenters förmåga att utföra arbetsuppgifter relaterade till sin roll. Därav är 

det även väsentligt för integreringen av enskilda parters resurser. Både att få information 

och sättet den presenterades på var väsentligt för respondenter. Vissa av respondenterna 

pratade även om behov relaterade till beslutsfattning. Det framträdde dels behov att vara 

delaktig vid de beslut som tas vid ett tidigt skede, och dels behov av formalitet kring besluts-

fattande. Det står i kontrast till Respondent As tidigare nämnda reflektion kring att de goda 

relationerna till parterna kan minska behovet av formalitet. Det visar att organisationers 

förutsättningar och individers arbetsuppgifter kräver vissa formella sätt att fatta beslut för 

att samarbetet ska ge resultat respektive fungera väl.  

Slutligen framkom det aspekter relaterade till respondenternas engagemang och 

motivation. En respondent tog upp att glappet mellan dennes organisations och projektets 

arbetssätt medför svårigheter att bibehålla motivation. Att SSR är ett sidoprojekt för alla 

involverade lyftes också som utmanande relaterat till att bibehålla engagemang. Ur 

synvinkeln koordination antyder detta att hänsyn måste tas till att aktörerna är splittrade 

mellan SSR och deras ordinarie arbetsuppgifter.  

4.4 Sammanfattande analys 

Detta kapitels tre teman visar att den heterogena sammansättningen av aktörer i SSR yttrar 

sig på skilda sätt. I det första redogjordes det för att två synsätt på IoT återfanns bland de 

intervjuade, att drivkraften till att delta i projektet yttrade sig olika beroende på om 
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respondenten arbetade i näringslivet eller offentlig sektor samt att respondentens 

beskrivning av de gemensamma målen färgades av dess drivkraft. Det andra temat berörde 

hur värde framförallt beskrevs i termer av utökad kompetens och nya kontakter samt hur 

delningen och integreringen av de organisationsunika kompetenserna utgör en grund-

förutsättning för att projektet ska generera värde till deltagarna och de framtida användarna. 

Slutligen visade det tredje att samtliga respondenter har skilda förutsättningar till att delta. 

Både aspekter relaterade till det sociala, om respondenten kände de andra innan 

projektstarten, och till att koordinera, informationsspridning, beslutsfattning och 

engagemang, hade inverkan på respondenters upplevelse av och behov i projektet.  

 Förutom ovan nämnda implikationer finns det kopplingar mellan dessa teman. I 4.2 

redogörs det hur respondenterna beskriver de unika kompetenserna de skilda aktörerna 

bidrar med till projektet. I en jämförelse mot den uppdelning i tankesätt kring IoT, som 

beskrivs i 4.1, framgår det en nära relation mellan kompetens och tankesätt. Skillnaden kan 

exempelvis ses mellan Respondent C och E vilka har en icke teknisk roll respektive en 

teknisk roll. Den förstnämnde fokuserar på att skapa en lösning som fungerar och är relevant 

för en slutanvändare. Kring IoT har denne också ett fokus på smarta tjänster. Den andres roll 

innefattar däremot hanteringen av databaser och stora dataflöden samt implementation av 

funktioner. Dennes perspektiv på IoT är också teknisk betonat. Liknande poänger har redan 

framförts i 4.1 angående kopplingen mellan yrkesroll, den beskrivna drivkraften och synen 

på de gemensamma målen. Det är tydligt att den egna expertisen färgar individens syn på 

flera grundläggande aspekter av projektet. 

4.3 är än så länge det enda temat som associerat individuella förutsättningar till 

koordination av samarbetet. De poänger som lyfts i övriga teman har emellertid också 

inverkan på detta. En association mellan koordination, mål och kompetens kan ses i 

Respondent Ds tydliggörande i 4.2 om att allas kompetenser krävs och i 4.1 att det är viktigt 

att projektet lyckas mötas individuella mål om att skaffa sig ny kunskap. Det visar en 

medvetenhet kring att projektet måste bedrivas på ett sådant sätt att de enskilda individerna 

kan delta i de skapande processerna och uppleva att de kan extrahera värde ur dessa. Det 

antyder också att projektledaren har en viktig roll i att hantera att individer engagerar sig 

med initialt skilda tankesätt och drivkrafter. Sett till vissa redogörelser möter projektet vissa 

utmaningar relaterat till detta. I 4.3 lyftes Respondent Cs åsikt om att de operativa parterna 

drivs till att utforska olika saker och att det gör det svårt att kombinera allt. I samma stycke 

påpekades det att Respondent E upplevde att arbetet i projektet hittills har skett mestadels 

enskilt. Flertalet respondenter framhöll dock kombinationen av de enskildas expertis som en 

fördel för projektet (se 4.2) och alla hade en öppen inställning till att dela sina resurser. 

Redogörelserna nämnda här tydliggör att det krävs mer för att resurserna ska kunna 

integreras. Det krävs koordination som får parterna att arbeta närmre varandra och som 

förenar de skilda aktörernas tankesätt och drivkraft.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion kring det som identifierades i analysen av studiens 

insamlade material. Vi sätter även det empiriska materialet i relation till relaterad forskning i 

syfte att finna samband och eventuella olikheter. 

5.1 Tankesätt, drivkrafter och mål  

Ett centralt ämne för studien är de involverade aktörernas sätt att se på området IoT och 

projektet. Inom ramen för detta har vi utvärderat tankesätt, drivkrafter och mål. Ur olika 

vinklar skildras vikten av detta i relaterad forskning. Grover och Kohli (2012) påpekar att 

gemensamma processer för att skapa värde kräver hänsyn till aktörers motivation till att 

delta. För att lyckas samarbeta krävs det emellertid också gemensamma visioner med 

samarbetet (Moore, 1996).  

Vår studie visade på att aktörer i SSR har skilda sätt att se på dels området projektet 

vidrör och dels vad projektet ska åstadkomma. De två skilda tankesätten på IoT visar på 

konceptuella olikheter. Det mer tjänsteinriktade tankesättet tyder på en medvetenhet kring 

vilken effekt och upplevelse IoT kan skapa för användaren. I kontrast till detta visade det 

tekniska tankesättet ett fokus på arkitekturen bakom tjänsterna och utmaningarna 

relaterade till hanteringen av de stora datamängderna. Det här visar att det inte finns en 

klar, entydig bild av vad IoT innebär mellan projektets deltagare. Relaterat till detta säger 

Lusch och Nambisans (2015) att en gemensam världsbild om kontexten kan förbättra 

möjligheterna för ett ekosystem att frodas.  

Dessa olika tankesätt kring IoT väcker funderingar kring begreppets faktiska betydelse. 

Begreppet används generöst och syftar inte alltid på samma sak. Bara i denna studie ser vi 

exempel på olika tankar, vilket ger intryck av en skenbar konsensus bland parterna. Det finns 

en poäng i att definiera vad det faktiskt innebär, framförallt för att parter i samarbeten ska 

ha samma visioner. Med det motverkas den tendens vi ser, där begreppet blir ett slag 

konceptuellt modeord, och arbetet med att ta IoT till nästa nivå främjas. 

Drivkrafterna till att delta i projektet och synen på de gemensamma målen visade på vissa 

likheter men även på olikheter. Att skillnader påträffades motsvarar förväntningar andra 

forskare har kring samarbeten i ekosystem. Både Westerlund et al. (2014) och Dhanaraj och 

Parkhe (2006) menar på att skilda mål förekommer i processer för samskapande. Dessa bör 

uppmärksammas för att de drivkrafter som påverkar ska upptäckas (Westerlund et al. 2014). 

Samtliga respondenter beskriver drivkraften till att delta främst i termer av att utveckla 

någon form av kunskap inom projektets områden. I SSRs gemensamma mål kan det ses att 

detta har beaktats på så vis att dessa innefattar skilda parters kompetensutveckling. Det 

finns dock individuella skillnader kring vilken typ av kunskap parterna vill förvärva, vilka 

tenderar att färga beskrivningen av de gemensamma målen. Sarker et al. (2012) påpekar att 

skilda intressen kan hota möjligheten för samarbetet att generera höga värden om de 

konkurrerar. I detta fall är det inte nödvändigtvis så att drivkrafterna står i konflikt till 

varandra, men de förklarar de fall aktörer vill driva projektet i skilda riktningar.  
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5.2 Värdesyn och spridning av resurser 

Inom studien undersöktes de skilda aktörernas syn på resurser, både i termer av att dela de 

egna resurserna med andra, samt hur aktörerna kompletterar varandra genom denna 

spridning. Kopplat till detta undersöktes även hur aktörerna såg på vilka värden som 

förväntades uppkomma ur samarbetet. Det framkom att det förelåg en framförallt icke-

ekonomisk syn på de värden som projektet förväntas leda till, mer ogripbara värden låg i 

fokus. Resultatet visade även på att de gemensamma resurserna i SSR har ett stort omfång 

och att alla parter var öppna med att dela sina resurser. Denna delning och kombination av 

allas resurser är en förutsättning för att aktörerna i SSR ska kunna skapa något tillsammans. 

De värden som uppstår inom dessa gemensamma ansatser går att relatera till den mängd 

resurser som finns till förfogande och även till förmågan att kombinera de tillgängliga 

resurserna i ekosystemet. Sarker et al. (2012) hävdar exempelvis att det är kombinationen av 

skilda specialistkunskaper, kundrelationer och marknadskunskaper som bidrar till att högt 

värde kan genereras. Det som framgår i vår studie bekräftar detta synsätt, resultatet visar på 

att ett stort omfång i de gemensamma resurserna bidrar till att skapa en vid kompetens samt 

god förståelse för det problemområde som undersöks. En framstående detalj var fördelen 

med en mångfald av perspektiv vid utveckling av smarta lösningar. Komplexiteten kring IoT 

skapade behovet av flera perspektiv och bidrog således till att gränserna mellan de 

involverade organisationerna förtunnades. 

Vi ser tydliga kopplingar till Chesbrough och Bogers (2014) ståndpunkt i att 

kunskapskällor som behövs för innovation är vitt spridda i marknaden. Resultatet från 

denna studie antyder att det är en förutsättning att alla har en öppenhet till att dela sina 

resurser, vilket även återspeglas i Dhanaraj och Parkhe (2006) och Sarker et al. (2012). 

Grover och Kohli (2012) tar upp att samtliga aktörer måste vara motiverade till att 

samarbeta och dela sina tillgångar, vilket vi även ser i vår studie. Det framkommer att det 

finns olika incitament som motiverar aktörerna till att dela sina resurser. Genomgående kan 

vi koppla dessa till respondenternas syn på värde. 

I linje med Kohli och Grover (2008) visar denna studie är att värden kan yttra sig på flera 

olika vis. Det framkom att de värden som projektet förväntades leda till framförallt inte 

handlade om något finansiellt. De värden som eftersöks av aktörerna är mer ogripbara, 

såsom att erhålla nya kunskaper eller att etablera kontakter med andra organisationer. I 

paritet med Sarker et al. (2012) visar dessa aspekter på att ett enbart ekonomiskt perspektiv 

på värden i ett IoT-ekosystem inte är tillräckligt för att fånga in alla nödvändiga aspekter. I 

vår undersökning framgick det att projektets genomgående icke-ekonomiska fokus möjliggör 

till att utforska nya saker som inte hade gått i ett kommersiellt projekt. 

Relaterat till samskapande av värde tar Grover och Kohli (2012) upp att alla partner bör 

erhålla likvärdiga, om än olika, fördelar med att dela sin kunskap – detta för att stimulera 

spridningen av resurser. Sett till vår studie ser vi att den öppna attityden till att dela resurser 

kan kopplas till den syn på värde som föreligger. I och med projektets utforskande natur 

menar vi att det finns medföljande incitament som stimulerar till att dela resurser. Då det 

handlar om just kompetenshöjning eller etablering av nya kontakter kommer likvärdiga 

förtjänster att erhållas. Det vill säga, med projektets icke monetära fokus föreligger låg risk 

för en ojämn fördelning av det resulterande värdet.  
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Studien antyder även på ett samband mellan konkurrens och viljan att dela resurser inom 

IoT-ekosystem. I detta fall saknas överlapp mellan de marknaderna involverade 

organisationerna figurerar i, med det uteblir konkurrens och det ses en mindre risk kring att 

dela interna resurser. Valet av icke-konkurrerande partners bör däremot inte vara en 

nödvändighet för att aktörer ska kunna samarbeta i en IoT-kontext, Dhanaraj och Parkhe 

(2006) tar exempelvis upp att det i dessa fall kan existera strukturer som bidrar till att värden 

fångas in och rättvist fördelas. I vår studie är det intressant att det existerar ett samarbetsavtal 

som inte är i direkt fokus för någon av aktörerna. Det tyder på att det inte nödvändigtvis krävs 

ett sådant avtal i de fall aktörer inte upplever konkurrens inom ekosystemets ramar. 

Avsaknaden av konkurrens kan således ses som något som förenklar denna del av samarbetet.  

Viss grad av konkurrens kan dock vara fördelaktigt. Exempelvis tar Moore (1996) upp att 

både samarbete och konkurrens bidrar till att skilda parters förmågor utvecklas. Kopplingen 

som Moore (1996) gör är att det i så fall sker en slags samevolution när organisationer både 

samarbetar och konkurrerar med varandra. Elementet av konkurrens höjer insatserna genom 

att sätta högre press på att leverera. Att det inte finns konkurrens i SSR kan följaktligen 

hämma projektets totala förmåga. 

Som det framgår i studien går det att koppla olika aspekter till aktörernas motivation till att 

dela sina resurser. Vi har tagit upp det icke-ekonomiska fokuset, värdesynen i ny kunskap och 

etablering av kontakter samt avsaknaden av konkurrens mellan aktörerna. Alla framstår som 

rimliga incitament för aktörerna att dela med sig och samarbeta. Samtidigt lyfter de en 

fundering kring det faktiska värdet av de resurser som sprids. Projektets omständigheter ger 

en indikation av att det ses som ett sidoprojekt, där det är osäkert vad ett lyckat resultat är. 

Avsaknaden av visioner kring monetära förtjänster ser vi som oroväckande relaterat till detta. 

Tillsammans ger det intryck av att öppenheten kan vara en konsekvens av att enbart triviala 

kunskaper sprids i ekosystemet och att aktörerna inte når ett större djup tillsammans. 

5.3 Förutsättningar till samarbete 

På grund av att samarbeten inom IoT-ekosystem innefattar aktörer med skild bakgrund och 

organisationstillhörighet berör denna studie även vilka förutsättningar parter deltar med och 

vilka effekter det ger på samarbetet. Våra resultat visade på att förutsättningarna grundade 

sig i individens tidigare erfarenheter av att arbeta med andra involverade samt arbetet de 

förväntades utföra i projektet. Dessutom påverkades förutsättningarna av arbetssätt och 

behov i organisationerna. 

I vårt material framgick det att relationerna mellan aktörerna hade inverkan på hur 

respondenterna upplevde samarbetet. Den respondent som inte kände de övriga sedan 

tidigare upplevde en osäkerhet kring vad denne förväntades göra i projektet och en känsla av 

att de ännu inte hade blivit ett team. Som kontrast beskrev majoriteten av de som hade 

etablerade arbetsrelationer ett förtroende till andra parter i projektet. Förtroendet skapade 

en tilltro till att projektet skulle generera resultat. Dessa skilda upplevelser stödjer Lusch och 

Nambisans (2015) ställningstagande om att nära affärsrelationer skapar stabilitet i eko-

system. Respondent Bs redogörelse över fördelarna med att arbeta med projektmedlemmar 

även utanför SSR bekräftar också Dhanaraj och Parkhe (2006) åsikt om att det är positivt för 

ekosystemet om samarbete finns även utanför det gemensamma arbetet.  
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Vår studie visade även på förtroende som en möjliggörare för ett informellt arbetssätt i 

projektet. Detta är också i linje med tidigare forskning (Dhanaraj & Parkhe, 2006; Barringer 

& Harrison, 2000). Vi ser dock att den grad av förtroende som finns mellan aktörerna i SSR 

inte är tillräcklig för att det ska kunna drivas utan formella strukturer. Framförallt visar 

detta sig i att den respondent som har minst utvecklade relationer till de övriga har ett behov 

av mer formalitet. I relation till forskning inom samskapande av värde framgår det även 

andra faktorer vilka tyder på att viss grad av formalitet krävs i projektet. Det behov två av 

respondenterna lyfte kring att i ett tidigt skede kunna vara med och fatta beslut är ett 

exempel på detta (jfr. Barringer & Harrison, 2000; Grover & Kohli, 2012). Vidare exempel är 

respondenternas anmärkning på att välfungerande informationsspridning är viktig för att de 

ska kunna utföra sin roll i projektet. Respondent C uttryckte även ett behov av att veta vem 

som har rätt att tycka till när det finns alternativ. Densamme upplevde även att parter 

utforskade skilda saker, sådant som inte alltid kunde användas tillsammans. Detta relaterar 

också till och bekräftar tidigare teori. Yoo et al. (2012) beskriver att avsaknad av formella 

strukturer kan göra samarbeten splittrade med försvårande effekter på skapandet av värde.  

Respondent C beskrev att SSR bedrivs på ett sätt som skiljer sig från hur den egna 

organisationen arbetar och att detta påverkade dennes motivation. Detta lyfter ytterligare en 

aspekt kring de individuella förutsättningar aktörer från skilda organisationer kommer med 

när de deltar i samarbeten med andra. Det poängterar att koordination inte enbart får effekt 

på utförande av arbete, utan även på engagemang. Detta lägger till en ytterligare dimension 

kring (Barringer & Harrison, 2000) konstaterande om att det finns en utmaning i att få 

skilda företagskulturer att fungera tillsammans.  

Vi anser att karaktärsdragen för löst kopplade ekosystem stämmer in på SSR, aktörerna är 

autonoma och i framtiden kommer det skapas möjlighet för andra att engagera sig (jfr. 

Lusch & Nambisan, 2015). Komplexiteten i att skapa fungerande arbetsstrukturer i dessa 

ekosystem poängteras av Lusch & Nambisan (2015). Det krävs en balans mellan att skapa 

nära relationer och att tillåta en flexibilitet kring hur aktörer arrangerar sig och integrerar 

kunskap (ibid.). Detta i relation till ovanstående diskussioner om relationerna i SSR samt 

informell och formell arbetsstruktur, belyser att projektet ännu inte har mognat. De ojämlika 

relationerna har redan visat sig i form av osäkerhet kring gruppen och möjligheten att kunna 

kombinera enskilda arbetsinsatser. Att en av de parter som faktiskt hade tidigare relationer 

med andra också lyfter att arbetet mestadels sker självständigt, bekräftar att projektet ännu 

inte lyckats etablera arbetsstrukturer med sammanförande effekt. Den vikt annan forskning 

inom samskapande av värde framhäver, kring att värdera hur såväl relationer (Lusch & 

Nambisan, 2015) som informalitet och formalitet i samarbetet ska skötas (Yoo et al., 2012; 

Sarker et al., 2012), är tillsynes ett faktum för även detta projekt. 

5.4 Sammanfattande diskussion 

Vi tog tidigare upp att de värden som uppstår i IoT-ekosystem är relaterade till den mängd 

resurser och perspektiv som finns till förfogande, detta eftersom att problemområdet IoT är 

komplext och kräver en mångfald av kompetenser. Moore (1996) tar upp att organisering i 

ekosystem innebär en bred sammansättning av aktörer och att det ökar konkurrenskraften. 

SSR har representation från näringsliv, offentlig sektor samt universitet vilket, följande 
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Moore (1996) tyder på hög potential. Vi ser förklaringar till hur de olikartade resurserna 

kombineras, och varför det görs på det sättet, genom att relatera till Sarker at al. (2012). De 

beskriver två typer av resurser, de som fungerar som komplement och ger räckvidd, samt de 

som fungerar som supplement och ger djup (ibid). I SSR finns det exempel på båda typerna. 

Det talades om att allas resurser gemensamt ger vidd och de uppgav sig arbeta i små team, 

där parter med liknande kompetens ingår i samma.  

Sarker et al. (2012) menar att det krävs kompabilitet mellan resurser för att nå den 

önskade effekten av samskapandet. I vår studie framgick inga problem kring arbetet i de 

mindre teamen, däremot framhöll flera svårigheter kring att kombinera olikartad 

kompetens. Det finns drivkrafter för de individuella parterna i detta projekt att delta, men 

dessa skiljer sig åt. Vi ser därför utmaningar i att koordinera den heterogena samlingen av 

aktörer. Detta följer tidigare forskning inom både ekosystem (Moore, 1993, 1996) och sam-

skapande av värde (t ex Sarker et al. 2012; Grover & Kohli; 2012). Det krävs att parterna 

förenas under en gemensam syn på vad projektet ska resultera i (jfr. Lusch & Nambisan, 

2015). Dessutom, för att kompabiliteten mellan resurserna ska förstås fullt ut krävs ett 

lärande om och av varandra (Sarker et al, 2012). I SSR, där det fortfarande råder komplexitet 

kring relationerna i ekosystemet, ser vi att detta är utmanande. 

En framträdande svårighet med IoT är att perspektiven kring området skiljer sig. I 

projektet har vi sett att dessa driver parterna till att utforska skilda aspekter av IoT. Följande 

Sarker et al. (2012) menar vi att en samlad syn på begreppet förhindrar att konkurrens, som 

får negativ effekt på de värdeskapande processerna, uppstår. Samtidigt bör fördelarna med 

aktörernas olikheter bevaras. Just i kontexten för IoT är de skilda kompetenserna essentiella 

för att komplexiteten i att utveckla tillämpningar ska kunna bemötas. Ett symptom av 

olikheterna ser vi i aktörernas projicering av dess egna drivkrafter och expertis på de 

gemensamma målen. Relaterat till detta säger Moore (1996) att en ledande part har 

möjlighet att samla aktörer mot ett gemensamt mål. Detta uttrycks i SSR, där projektledaren 

behöver hantera de individuella perspektiven. 

Något som också bör lyftas i relation till utmaningarna i SSR är tidsaspekten, det faktum 

att projektet fortfarande är i en relativt inledande fas. Projektet har pågått i knappt ett av de 

totalt tre åren det ska bedrivas. Omständigheterna idag, både kring de individuella tanke-

sätten och gruppdynamiken, kan vara relaterade till detta. Samtidigt anser vi att avsaknaden 

av en gemensam världsbild (jfr. Lusch & Nambisan, 2015) och de komplexa relationerna (jfr. 

Moore, 1996) gör det nödvändigt att tillta åtgärder.  

Även synen på värde bör lyftas mot tidsperspektivet. Vi ser att det finns en möjlighet att 

aktörernas definition av värde kan förändras under projektets gång, i och med att nya 

upptäckter görs. På grund av att IoT-området är relativt outforskat och aktörerna är nya 

inom det, ser vi också att det i nuläget finns en ovisshet kring de värden projektet kan 

generera. Alltmedan att tillämpningar växer fram och ekonomiska möjligheter framträder 

anser vi att värdesynen kan förändras mot att inkludera det monetära i högre grad. En sådan 

potentiell framtid framhåller vikten av den typ av samarbetsavtal som SSR har, då det höjer 

sannolikheten för en rättvis fördelning av värdet (jfr. Dhanaraj & Parkhe, 2006; Kohli & 

Grover, 2008). 
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att utveckla befintlig teori inom samskapande av värde i kontexten 

IoT-ekosystem. Inom detta valde vi att fokusera på vilka individuella perspektiv och 

förutsättningar som yttrar sig bland de skilda deltagarna, för att se hur sammansättningen 

av aktörer påverkar samskapandet. Genom att koppla samskapande av värde till inter-

organisatoriska samarbeten, specifikt affärsekosystem, har vi också visat att det forsknings-

området kan användas för att erhålla en inledande förståelse för hur aktörer organiserar sig 

inför ett gemensamt arbete kring IoT.  

Till stor del bekräftar vårt resultat teori kring samskapande av värde. Samarbetet i IoT-

ekosystemet präglades av de involverades individuella perspektiv och inledande 

förutsättningar. Då aktörernas skilda drivkrafter tenderade att färga synen på de 

gemensamma målen, poängterades behovet av att identifiera och hantera dessa. En grund-

förutsättning för samskapandet framhölls som spridningen och integreringen av resurser. I 

linje med tidigare forskning visade studien på en komplexitet relaterad till att koordinera 

resursintegration och arbete samt att hantera relationerna mellan aktörerna.  

Vi ser också unika faktorer kring samskapande av värde kopplat till IoT-ekosystem. 

Studien visar på att områdets medföljande komplexitet kräver en heterogen sammansättning 

av aktörer. Det framträdde två skilda tankesätt på IoT som begrepp och, utifrån det, en 

uppdelning av aktörerna. Det här utmanade aktörerna till att förena sina resurser och skapa 

något gemensamt. Dels färgade tankesättet aktörernas drivkraft till att delta och dels drev 

det de operativt aktiva till att utforska skilda områden. En central utmaning är att bevara 

fördelarna med en heterogen expertis och få de skilda parterna att nå en gemensam 

världsbild. 

I linje med relaterad forskning uttrycktes värde som något mångfasetterat, men ett 

genomgående fokus på att erhålla kunskap och nya kontakter framträdde. Det faktum att IoT 

är komplext och att parterna är nya inom området ser vi som en förklaring till att den 

ekonomiska vinningen är sekundär. När affärsmöjligheter framträder anser vi att 

värdesynen kan förändras mot att inkludera det monetära i högre grad. 

Vårt bidrag kan därför sammanfattas i tre delar: (i) Tidigare forskning kan i stor 

utsträckning användas för att förstå hur sammansättningen av aktörer påverkar 

samskapande av värde i IoT-ekosystem. (ii) Komplexiteten som omger IoT kräver en 

heterogen expertis, med detta följer skilda tankesätt på IoT vilka inte alltid är förenliga. (iii) 

På grund av att området är relativt outforskat definieras värde främst i termer av kunskap 

och kontakter.  

Vi anser inte att vår studie kan användas för att dra generella slutsatser kring 

samskapande av värde i IoT-ekosystem. Det studerade fallet lyfter fram intressanta aspekter 

för nybildade ekosystem, för att kunna sätta dessa i ett större sammanhang krävs emellertid 

vidare forskning. Vi vill lyfta fram behovet av att göra liknande studier i andra, både ny-

startade och mogna, IoT-ekosystem för att undersöka om våra upptäcker förekommer i fler 

kontexter. Dessutom behöver det förklaras hur skilda perspektiv och inledande 

förutsättningar kan överbryggas. Slutligen ser vi att det bör studeras hur samskapande av 

värde i ett IoT-ekosystem påverkas när sammansättningen utvidgas till att involvera privat-

personer eftersom dessa kan bidra med relevant data till tillämpningar baserade på IoT. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Information inför intervjuer 

Innan vi påbörjar intervjun vill vi tydliggöra att det är frivilligt för dig att delta och att du när 

som helst kan avbryta. Skulle vi ställa frågor som du inte vill svara på så förstår vi det och 

accepterar det oavsett anledning. 

Med ditt tillstånd kommer vi att spela in intervjun. Det är endast vi som kommer att ha 

tillgång till inspelningarna. 

 Har du några funderingar kring hur vi ska använda intervjun i vår rapport? 

 Vill du kontrollera hur vi använder intervjun i vår rapport innan vi publicerar den? 

Vårt syfte med intervjun 

Vi tänker på Internet of Things som en möjlighet för nya innovationer. Ting uppkopplade 

mot internet, och projekt relaterade till dessa, kan skapa en plattform som olika aktörer kan 

samarbeta kring. I samarbetet kan data, kunskaper, erfarenheter och andra resurser utbytas 

och utnyttjas för att skapa något nytt tillsammans. 

Vi vill undersöka vad som lockar aktörer till att delta i ett sådant, så kallat, IoT-ekosystem. 

Dessutom vill se vilka förutsättningar som krävs för att de som engagerar sig ska erhålla 

värden av samarbetet. Genom det vill vi kunna ge råd till beslutsfattare gällande hur ett 

sådant här samarbete bör utformas för att vara attraktivt och främja nyskapande. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Information om respondenten 
 Vad är din yrkesroll? 
 Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter/ditt ansvarsområde? 
 Kan du berätta lite om din organisation? (Vision, mål) 

Internet of Things 

 Om vi säger Internet of Things, vad tänker du på då? 
 Har du någon bakgrund/något eget intresse kring Internet of Things? 

(Exemplifiera/Beskriv) 

Projektet och roller 

 Kan du berätta kort om Sense Smart Region? 
 Vilken är din organisations roll i projektet? 
 Vad gör du i projektet? 

Motiv och drivkraft 

 Varför valde ni att engagera er i Sense Smart Region? 
 Har ni satt upp mål för ert deltagande? 
 Har ni satt upp gemensamma mål inom projektet? 

o Om ja, Hur arbetar ni mot dem? 
o Om nej, Upplever du att det skulle behövas? 

Samarbete och resurser 

 Hur upplever du att samarbetet fungerar? 
 Hur anser du att ni och de andra aktörerna kompletterar varandra? 
 Arbetar ni nära varandra? 
 Hur tänker ni kring att dela era tillgångar (kunskap och andra resurser) med de 

övriga? 

Värde i projektet 

 Vilka olika typer av värden anser du kan uppkomma ur samarbete med andra 
organisationer? 

 Vilken typ av värde anser du att ni har fått ut hittills av ert deltagande? 

 Hur skulle du vilja att samarbetet ska utvecklas i framtiden? 


