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Sammanfattning 

Internet of Things blir allt mer vanligt och inkluderas redan på vissa ställen i till exempel stadsplaner för 

nybyggnationer men finns även i smarta kontor och infrastruktur. Det finns en uppsjö med privatägda 

företag som specialiserat sig på IoT-lösningar och tillämpningar av detta på olika delar i samhället. Det är 

redan på tal att installera IoT sensorer i vattenledningar till exempel så att underhåll kan förutses och därmed 

minska avvikelser av tillförsel samt minska eventuella förlust.  

I den här kvalitativa undersökning har vi studerat hur IoT används i kommuner, vad de tror IoT har för 

framtid i Sveriges kommuner samt hur de ser att IoT kan användas för att skapa nytta i kommunala 

verksamheter, men också vad som kan tänkas vara ett hinder som står i vägen för att realisera detta. 

Efter att ha intervjuat ett antal kommuner över hela Östergötlands län har vi funnit att det i nuläget inte 

finns så mycket IoT i kommunerna och att det beror på flera orsaker. En av dem är att det råder brist på 

regelverk som behandlar IoT men även standardisering av IoT och vad införande av IoT lösningar faktiskt 

innebär i kommun eller stadssammanhang. Vad ska man satsa på? Om detta råder det osäkerhet, däremot 

om det fanns konkreta exempel med direkt verksamhetsnytta skulle det nog vara skillnad. Detta kan 

Digitaliseringsmyndigheten som kommer till hösten eventuellt råda bot på, men det verkar som att deras 

roll inte är så väldefinierad, och det märktes när vi pratade med respondenterna. De hade olika 

förhoppningar av vad myndigheten kan bistå med eller vad deras arbete kommer att mynna ut i.  

Vi har även upptäckt att det inte finns några krav på statens sida på att kommunerna tar fram en strategi 

som behandlar IoT men även digitaliseringsstrategi. Trots detta har ett par respondenter redan en 

digitaliseringsstrategi eller jobbade på det. 

En annan orsak är att de finansiella medel kommunerna har i nuläget inte räcker till för en digital satsning, 

medlen behövs för att underhålla verksamheten. En kommuns fokus är alltid verksamheten och 

medborgarna. Om begränsade medel tvingar till ett val mellan investering i tekniska möjligheter, även om 

de kan generera större vinst i längden, och verksamhetsutveckling av annan form eller underhåll, kommer 

alltid verksamheten först. Som en av respondenterna förklarade, att om valet står mellan att bygga en ny 

förskola eller att investera i ett nytt teknikprojekt är det ganska självklart vart pengarna slutligen går.  

Nyckelord: Internet of things, IoT, digitalisering, Digitaliseringsmyndigheten, kommun, tillämpning, 

underhåll, informationssystem, fjärranslutning, e-tjänster, offentlig sektor, SKL, regeringen, IoT kommun, 

IT kommun, digitalisering kommun, strategi 
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Abstract  

The Internet of Things is becoming more common and more common and is already included in some 

places such as city plans for new buildings, in smart offices and infrastructure. There is a wealth of 

privately-owned companies specializing in IoT solutions and application of this to different parts of society. 

A great example is installing IoT sensors in water pipes so that maintenance can be foreseen, thus reducing 

supply deviations and reducing any losses. 

In this qualitative bachelor thesis, we have investigated how IoT is used in municipalities, what they think 

IoT has to offer the future of Sweden's municipalities and how they see IoT can be used to create utility in 

municipal activities, but also what may be an obstacle in the process of realizing this.   

After interviewing a few of the municipalities across Östergötland County we have found that currently 

there are few IoT solutions in the municipalities and that it is due to several reasons. One of them is the 

lack of regulations that deal with IoT, but also the lack of standardisation of IoT, and what the introduction 

of IoT solutions would entail in municipalities or towns. What to invest in? There is some uncertainty there. 

If there were concrete examples of direct municipial operation benefit that would probably be a difference. 

This might possibly be resolved by the Digitaliseringsmyndigheten which will be established in the autumn 

however it seems that their role is not so well-defined, which we noticed when we spoke to respondents. 

They had different hopes of what the government can assist with or what their work would result in. 

We have discovered that there is no requirement for the state to provide municipalities with a strategy that 

addresses the IoT or a digitization strategy. Nevertheless, a couple of respondents already have a digitization 

strategy or were working on it. 

Another reason is that the funds the municipalities currently have is not enough for such a venture, those 

funds are necessary to maintain and keep the municipal operation running. A municipality's focus is always 

the business and the citizens. If limited funds force a choice between investment in technical capabilities, 

although they can generate greater profit in the long run, and operational development of other forms or 

maintenance, the operation will always come first. As one of the respondents explained, if the choice is 

between building a new preschool or investing in a new technology project, it is obvious where the money 

ends up. 

Keywords: Internet of things, IoT, digitalisation, Digitaliseringsmyndigheten, municipality, application, 

maintenance, information system, remote connection, e-services, public sector, SKL, government, IoT 

municipality, IT municipality, digitisation municipality, strategy 
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1. Inledning 

Vi inleder med att beskriva Internet of Things och hur branschen, forskaren samt SKL och 

kommunerna anser att IoT används. I avsnittet bakgrund beskriver vi hur IoT används i kommunernas 

verksamheter. Vidare beskrivs problemet mer ingående under problematiseringen. I syftet beskrivs 

syftet med uppsatsen och forskningsfrågorna presenteras, dessa är kopplade till problematiseringen, 

och vidare beskrivs avgränsningen och målgruppen.  

 

Vi utforskar hur kommunerna tänkte angående strategier och användningen av Internet of Things 

(IoT) i sina verksamheter. Vi fördjupar oss i hur ämnet kunde användas och göra nytta i dagens 

samhälle och i välfärden (Sveriges kommuner och Landsting (SKL), 2017b).  

IDG (2018) anser att IoT kan vara vanliga föremål som används i samhället, till exempel en gatlampa 

som kommunicerar med en sensor, som har kontakt med en dator, vilken i sin tur har 

internetuppkoppling. Att IoT kan vara vanliga föremål håller även Rosengren (2017) med om och 

hon nämner vidare att IoT i nuläget kräver en enorm mängd information som skall överföras och 

analyseras. Hwang & Chen (2017) menar att det krävs en ny infrastruktur för att hantera alla dessa 

transaktioner till exempel en IoT-plattform, vilket Lindström (2018) instämmer med då Husqvarna 

Group jobbar för fullt med att hitta rätt verktyg och sensorer till sina IoT-plattformar. Lindström 

(2018) menar att den nya IoT-utvecklingen och IoT-tekniken fokuserar på IoT-plattformar.  

Atea (2018) som är en av många leverantörer av bland annat IoT, arbetar mycket med sensorer. De 

samarbetar med olika kommuner där de bland annat sätter sensorer i kommunernas vattenledningar 

och sopkärl för att kunna förutse nödvändigt underhåll och service. Sopkärlens sensorer ska kunna 

indikera när det är dags att tömma kärlen. På så sätt sparar kommunerna tid och pengar då de inte 

behöver köra ut och tömma kärlen innan de är fulla och dessutom så vinner miljön på mindre utsläpp. 

Dessa sensorer ska sedan vara sammankopplade till en IoT-plattform i kommunhuset, vilket gör 

informationen lättöverskådlig och tydlig. (Atea, 2018). 

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har tillsammans satsat på det strategiska 

innovationsprogrammet Internet of Things Sverige (2017a). Syftet med programmet är att skapa 

hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar samt skapa förutsättningar för internationell 

konkurrenskraft. Programmet ska vara aktivt under minst 10 år och det slutgiltiga målet är att Sverige 

ska bli en ledande användare av Internet of Things (Internet of Things Sverige, 2017a). Dessutom har 

regeringen tagit ett nytt beslut om en ny myndighet som ska vara på plats den 1 september 2018 som 

heter Digitaliseringsmyndigheten. Enligt SKL (2017a) är detta en efterlängtad aktör som ska 

“samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen.” (SKL, 2017a). 

Regeringskansliet (2017a) menar att den nya Digitaliseringsmyndigheten ska ta ett samlat ansvar för 

digitalisering i offentlig sektor (Regeringskansliet, 2017a). 
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1.1. Bakgrund  

Huvudansvaret för att digitalisera den offentlig sektorn ligger bland annat på Sveriges kommuner, då 

de ska skapa en bra och fungerande strategi för hur samhället och samhällsfunktioner inom 

kommunen ska digitaliseras. (Regeringskansliet, 2017d). Det är viktigt att bygga en gemensam 

standard som Sveriges kommuner kan utgå ifrån gällande digitaliseringsstrategin menar 

Regeringskansliet (2017d). Sveriges strategi och ambition genom regeringen är att “statliga 

myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter.” (Regeringskansliet, 2017d). 

Användningen av IoT ökar lavinartat och enligt Middleton (2017) ökar IoT med ca 33% fram till 

2020 och då kommer ungefär 20,4 miljarder enheter att vara uppkopplade. Många organisationer 

anser att IoT är något som inte är nödvändigt och något som de inte har nytta av, trots dess stora 

framväxt. Enligt en undersökning som Svensk Industriförening gjorde med 600 av sina medlemmar 

har hela 69% av svenska leverantörsföretag ingen aning om vad IoT är eller har väldigt låg kännedom 

om det (Karlsson, 2017).  

När vi skickade ut vår fråga angående vilka kommuner som ville vara med i vår studie då fanns det 

kommuner som ställde frågan; vad är IoT? Vi hänvisade dem då till Sveriges Kommuner och 

Landstings definition och artikeln “Sakernas internet, möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad.” 

(SKL, 2017b). Artikeln är en beskrivning av vad IoT är samt hur IoT påverkar kommunerna och 

landstingen. Den avspeglar hur man genom IoT kan automatisera delar av kommunen och hur 

automatiseringen påverkar vinster i välfärden “Syftet är att öka kunskapen och väcka intresse för hur 

Sakernas internet kan tas tillvara inom kommuner, landsting och regioner för att utveckla den svenska 

välfärden och samhället.” (SKL, 2017b, s. 5). 

Adryan et al (2017) och Shovic (2016) anser att IoT finns på så många platser i vår vardag och 

stundtals påverkar IoT våra handlingar. IoT finns i bland annat smarta kontor, smarta byggnader och 

inomhuspositionering (Adryan et al, 2017; Shovic, 2016). Atea som är en svensk leverantör av IoT-

produkter menar att “Med IoT får kommuner överblick, kontroll och kan automatisera och 

effektivisera flöden för bland annat vatten, el, belysning och avfall. Vinsterna är många – minskade 

utsläpp samt ökad trivsel och säkerhet är några.” (Atea, 2018). Detta håller Adryan et al (2017) och 

Saarikko et al (2017) med om då syftet är att spara in på kostnader samt öka vinster i och med 

implementering av IoT.  

Adryan et al (2017) och Saarikko et al (2017) menar att det finns pengar och tid att tjäna med en 

implementering av IoT, trots detta väntar kommunerna. Kommunerna tar inte steget och 

implementerar då deras verksamheter varken har budgeterat finansiella medel eller resurser till IoT. 

Kommunernas budget och resurser går endast att tinga till befintliga verksamheter. Verksamheterna 

måste dessutom få en positiv inställning till digitala hjälpmedel och ny teknik, då automatisering och 

informering är verktyg som kan hjälpa verksamheterna i det dagliga arbetet (Saarikko et al, 2017). 
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1.2. Problemformulering 

I varje kommun i Sverige finns diverse infrastruktur, kommunikation, byggnader, bostäder och 

verksamheter såsom äldreboenden, skolor och föreningsverksamheter. Ett välfärdssamhälle är ett 

samhälle som får alla kommunala delar att fungera smärtfritt så att vattenledningar ger rent vatten 

och att offentliga byggnader är upplåsta och öppna för allmänheten (SKL, 2017c; Regeringskansliet, 

2015). Saarikko et al (2017) anser att IoT frigör arbetskraft då man genom resursmätare kontrollera 

olika delar av infrastrukturen. Adryan et al (2017) menar att dessa resursmätare kan vara 

tillämpningar som fjärranslutna tjänster för att informera om underhåll av infrastrukturen. Saarikko 

et al (2017) anser vidare att dessa implementeringar av IoT jobbar efter koncepten automatisera och 

informera. Zabasta et al (2016) håller med om att automatisera och informera är lika viktiga för 

kommunerna. För att hitta avvikelser kan man installera diverse digitala verktyg såsom sensorer och 

algoritmer, vilket Shovic (2016) jämställer med sensorer som känner av avvikelser och förändringar 

i kommunens miljö och infrastruktur. Zabasta et al (2016) vill dessutom att man styr och bevakar 

dessa med hjälp av en IoT-plattform. Det gäller att finna felen samt problemen innan de uppstår. För 

att hitta felen kan man installera diverse digitala verktyg såsom sensorer och algoritmer. Vi studerar 

hur IoT kan användas i Östergötlands kommuner samt vilken digitaliseringsstrategi som kommunerna 

har. 

IoT i sig själv kan vara komplext att beskriva. Till detta har kommunerna en komplex verksamhet där 

man vill kombinera dessa tekniska och tvärvetenskapliga funktioner. Detta kan visa sig bli 

övermäktigt för de flesta kommuner då de ska ha fokus på medborgarna, driften och verksamheten 

(SKL, 2017c). Kommunerna har krav att tillgodose medborgarna med funktioner såsom barnomsorg, 

äldreomsorg och övergripande samhällsfunktioner (SKL, 2017c). Kommunerna styrs genom en 

statlig styrning som kan grupperas i reglering och andra styrmedel. ”Reglering består av lagar, 

förordningar och myndighetsföreskrifter.” (Regeringskansliet, 2017c). Det finns inget tydligt uttalat 

krav om att kommunerna ska implementera viss del digitalisering i sina verksamheter. Det finns 

däremot en önskan om att de bör implementera digitala verktyg i sina verksamheter (SKL, 2018c). 

Eftersom kommunerna har vissa tydliga skall-krav om vad som ska hända i de kommunala 

verksamheterna så behandlas dessa skall-krav först och om det finns budget kvar så behandlas bör-

kraven.  

Problemen med införande av IoT i våra kommuner är att oberoende om det är en stor eller liten 

kommun så har kommunerna fått samma förslag från staten (Regeringskansliet, 2017b). SKL (2017a) 

menar att kommunerna bör skapa en digitaliseringsstrategi, men då detta tar tid och fokus från 

ordinarie verksamhet så väljer mindre kommuner att avstå från detta. Zabasta et al (2016) menar att 

implementeringar av automatiska processer ger en kostnadsminskning. Det finns möjligheter att 

optimera underhållskostnaderna genom till exempel smart service, vilket Saarikko et al (2017) håller 

med om eftersom man då ersätter en manuell handling med en process. En digitaliseringsstrategi är 

ett bra verktyg för att övertyga politiker och visa vilka strategier man har gällande kommunens 

digitalisering samt behovet av budget och resurser vid införandet av digitala verktyg. Det blir som en 

ond cirkel för de mindre kommunerna som har varken budget eller resurser till digitaliseringsstrategi. 

Problemet kvarstår då de som har mest behov av att effektivisera och implementera IoT har varken 

budget eller resurser till en digitaliseringsstrategi. Zabasta et al (2017) menar att kommunerna under 

flera decennier arbetat med att effektivisera sina verksamheter med informationssystem som 

samordnar, kontrollerar och distribuerar tjänster. Vilket Saarikko et al (2017) håller med om och 

menar vidare att informera ger en exakt information eftersom sensorer och algoritmer i systemen 

granskar och levererar informationen. Saarikko et al (2017) påpekar att det kommer att behövas 

avancerade rutiner för att effektivisera sortering och filtrering av data, vilket enligt Zabasta et al 

(2017) skapas genom sensorer och gateways som skapar en arkitektur till informationssystemen och 

en IoT-plattform till infrastrukturssystemen. 
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1.3. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur kommunerna i Östergötland använder IoT i sina 

verksamheter samt vilka strategier de har gällande digitalisering. Vi vill även undersöka om det finns 

ett samband mellan kommuner som har digitaliseringsstrategi och implementering av IoT i 

verksamheterna.  

1.3.1. Frågeställningar 

I detta fall handlar det om hur IoT används av kommunerna samt vilka digitaliseringsstrategier som 

används för att installera IoT i verksamheterna. Vi ställer frågorna till både stora och små kommuner, 

landsbygdskommuner och stadskommuner. Vi utgår från dessa forskningsfrågor:  

● Hur kan IoT användas inom en kommun? 

● Vilken digitaliseringsstrategi har kommunerna? 

1.4. Avgränsningar 

Vi avgränsar vår kandidatuppsats till att skriva om IoT ur ett tvärvetenskapligt perspektiv samt om 

Östergötlands kommuner, specifikt: Kinda, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping. Vi vill 

studera hur dessa kommuner arbetar utifrån kommunernas strategiarbete gällande digitalisering, samt 

hur de använder IoT i sina verksamheter. IoT är ett verktyg som kan användas för att informera och 

automatisera kommunernas verksamheter påpekar Saarikko et al (2017). 

1.5. Målgrupp 

Eftersom vi har studerat ett antal östgötska kommuner som finns både i landsbygd och stadsmiljö 

samt i varierande storlekar, så kom vi fram till vår generella målgrupp; svenska kommuner och deras 

verksamheter. Detta eftersom digitalisering och IoT är ett verktyg som tillhör verksamheterna. “Vid 

ett målinriktat urval väljs personer, platser, organisationer och så vidare ut för att de är av relevans 

för en förståelse av en social företeelse.” (Bryman, 2011, s. 392). 

 

Vi kontaktade IT-chefer och utvecklingschefer i de östgötska kommunerna som svarade på frågor om 

kommunernas och verksamheternas användning av IoT samt hur deras IoT strategi eller 

digitaliseringsstrategi såg ut i kommunerna. Därför tolkar vi att målgruppen i vår studie är svenska 

kommuners verksamheter och inte bara kommunerna.  
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2. Metod 

Följande kapitel presenterar metoden och tillvägagångssättet som vi har använt i vår studie för att 

på bästa sätt studera vårt forskningsproblem. Vi går igenom vår förförståelsen och det argumenteras 

för vilken forskningsmetod som vi har valt. Metodvalet och kapitlet avslutas med etiska övervägande 

och kritik. 

 

2.1. Kvalitativ metod  

Kvalitativ forskningsstrategi, till skillnad från kvantitativ forskningsstrategi, har mer fokus på ord 

(Bryman, 2011). Kvalitativ forskning innefattar användningen av kvalitativa data, såsom intervjuer, 

dokument och deltagande observationsdata, för att förstå och förklara sociala fenomen (Myers, 1997).  

 

Figur 1. En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning 

(Bryman, 2011) 

Vår studie är en kvalitativ forskningsstrategi med ett abduktivt synsätt, där vi både utgår från teorin 

och empirin när vi tolkar och analyserar vår studie. Vi har utgått från Brymans (2011) översiktliga 

beskrivning av stegen som ingår i en kvalitativ undersökning, detta för att säkerställa att vi genomför 

undersökning rätt enligt vår valda metod. Vi har fyllt i och tolkat stegen i Brymans figur (Figur 1), se 

ovan. 

Steg 1, vi utgick ifrån generella frågeställningar vilket innebar att vi skapade frågor som berörde flera 

aspekter av det som vi ville undersöka (Bryman, 2011). Våra frågeställningar i telefonintervjuerna 

innehöll mer generella frågor om IoT. Vårt intervjumanus var uppbyggt på dessa generella frågor, till 
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exempel; Vad innebär IoT för dig och er verksamhet? Steg 2, här valde vi relevanta platser och 

undersökningspersoner inför intervjuerna. Det blev naturligt att intervjua IT-chefer och 

utvecklingschefer på plats i kommunerna då vår inriktning var IoT i kommuner. Platsen där vi utförde 

våra kvalitativa intervjuer har varit på respondenternas arbetsplatser alternativt via telefon där vi då 

befunnit oss på universitetet.  

Steg 3, här samlade vi in data och information. Vi har intervjuat, både via telefon och på plats i 

kommunerna. Vi har även använt oss av sekundär empiri, vilket är information om kommunerna från 

deras hemsidor samt offentliga handlingar till exempel protokoll. Vi har även transkriberat 

inspelningarna från intervjuerna. Steg 4, var tolkningen av data, vilket beskriver hur vi gått tillväga 

när vi tolkade informationen som samlats in. Här använder vi bland annat tematisk analys men också 

arbetsmetoder utifrån sortera, reducera och argumentera för att undersöka och lyfta fram det som var 

av värde (Rennstam & Wästerfors, 2011). I steg 4 och 5 specificerade vi våra frågeställningar och 

samlade in ytterligare data (Bryman, 2011). Specificeringen av våra frågor kom naturligt utifrån 

insamlad empiri, vi vidareutvecklade frågor som vi senare använde på plats intervjuerna i 

kommunerna.  

Steg 5, handlade om begreppsligt och teoretiskt arbete, det här steget och steget innan består av 

resultatet från undersökningen. Vi har inte kommit fram till några nya begrepp under vårt arbete. Det 

vi kunde se var att kommunerna satsade på verksamheterna framför ny teknik. Steg 6, rapport om 

resultat och slutsatser, det är viktigt att forskaren har förmedlat tolkningarna som används samt att 

det finns en tydlig koppling mellan begrepp och data samt data och teori (Bryman, 2011). Vi tolkar 

insamlat data i analyskapitlet med hjälp av de metoder vi har valt, t ex abduktiv metod samt tematisk 

analys. 

2.1.1. Förförståelse 

Under de snart 3 år som vi har studerat Systemvetenskap på Linköpings universitet har vi studerat 

systemvetenskap på ett antal olika kurser med både tekniska och filosofiska perspektiv. Det har gett 

oss en tvärvetenskaplig grund som innebär att vi studerar vår omvärld utifrån ett tekniskt, 

organisatoriskt och humanistiskt perspektiv. I vårt perspektiv vill vi att tekniken skall fungera fullt ut 

i organisationerna och för människorna som är användarna av systemen. I uppsatsen skriver vi om 

IoT, som bygger på tekniska och digitala begrepp där vi har avstått från att fördjupa oss i tekniken. 

Eftersom vi avstår tekniken så kan vi se IoT som en samlingsterm för digitaliseringen och 

verksamheten, som vi sedan kunnat undersöka i en kommunal verksamhet.  

Vi har genom vår gedigna utbildning inom systemvetenskap studerat bland annat informatik, 

verksamhetsinriktad förvaltning av IT-system och samhällets digitalisering. Dessa kurser har skapat 

grunden och förståelse för digitalisering och implementering av nya innovativa system i 

verksamheter. Erfarenheter av IoT har vi införskaffat oss genom olika vetenskapliga böcker, 

tidskrifter och databaser på internet. Vi har vitt skilda erfarenheter, vilket reflekteras i vår bakgrund.  

Mimmi har ingen riktigt praktisk erfarenhet när det kommer till det riktigt tekniska eller kommunala 

men hon har alltid varit intresserad av teknik och har skrivit tidigare arbeten i andra kurser på 

programmet som handlat om bland annat IoT men även Big Data och liknande. Hon hade även ett 

deltidsarbete där hon satt med ett annoteringsverktyg och betygsatte resultat på sökningar som 

användare gjorde via en sökmotor. Möjligheten att ha ett sådant jobb tolkar vi är ett resultat av 

digitaliseringen. Lise-Lott har tidigare jobbat som It-tekniker på ett företag som utvecklade, sålde och 

installerade ärendehanteringssystem. Hon har åkt Sverige runt och installerat dessa system på 

kommuner, landsting och statliga verk. Hon ser installationen av dessa system som en första våg av 

digitalisering i den offentliga sektorn. Systemets huvuduppgift, som var att byta papper till PC, 

genererade dock ganska oväntat en ännu större papperskonsumtion än vad man haft tidigare. Andra 

mål med systemen var att informationen skulle bli mer sökbar och tillgänglig.  
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Nu drygt 20 år senare kommer den andra vågen av digitaliseringen, nämligen automatiseringen av 

systemen. Lise-Lott kan se likheter i automatiserade system i fordon och IoT i kommunal 

verksamheter då hon har en bakgrund som fordonstekniker. Ett automatiserat system med hjälp av 

IoT påminner om de automatiserade systemen i en bil. I moderna bilar finns hundratals sensorer vars 

data skickas fram och tillbaka med databussar, när fel uppstår börjar lampor att lysa och blinka på 

bilens display. Det kan till viss del jämföras med hur vi genom IoT implementerar sensorer och data 

som övervakas via en IoT-plattform.  

2.1.2. Tolkningsperspektivet 

Enligt Bryman (2011) så kan data tolkas på olika sätt. Ett av dessa är forskarens förförståelse som 

kan uttryckas som fördomar eller kunskaper i ämnet. I ett tolkande perspektiv ligger fokus på att 

förstå människors beteende. Enligt Myers (1997) tolkas den egna primära datainsamlingen vilket i 

vårt fall kommer ifrån kommunernas och verksamheternas samhälleliga och humana verklighet, 

vilket var en lyckad datainsamling. Walsham (1995) menar att först tolkar våra respondenter frågan 

och sedan tolkar forskaren svaret från respondenterna, vilket gör det till en tolkning av tolkningen. 

Det finns en medvetenhet gällande risken att misstolka respondenterna då första intervjun var en 

telefonintervju. Risken minskade då vi senare hade flera på plats intervjuer som vi spelade in och 

transkriberade ordagrant (se avsnitt 2.2.4. Inspelning och transkribering). Det är vår tolkning av den 

transkriberade informationen samt respondenternas tolkningar av våra frågor som vi har omsatt till 

ord i vår kandidatuppsats. Vår förhoppning är att läsare genom sin tolkning ska skapa sig en egen 

uppfattning av vad de tagit del av i vår uppsats. 

2.1.3. Abduktion  

Det finns två olika angreppssätt på rollsättningen av teorin enligt Bryman (2011), deduktiv och 

induktivt. Deduktion innebär att man genom användning av sin tidigare kunskap underkastar de 

hypoteser man deducerar genom en empirisk granskning (Bryman, 2011; Le Ducs, 2011). I induktion 

går man åt det motsatta hållet, där utgår man från observationer i verkligheten (Le Ducs, 2011). Det 

är väldigt vanligt att använda en kombination av dessa två angreppssätt, vilket kallas abduktion. 

Enligt Le Ducs (2011) så kan man med angreppssättet abduktion börja med en inledande intervju, 

med hjälp av till exempel ett formulär, för att sedan bygga upp en modell med frågeställningar som 

sedan används vid intervjun med respondenterna.  

Efter att valt IoT som uppsatsämne beslutade vi oss för att vetenskapligt sätta oss in i ämnet genom 

att leta litteratur och därmed kom vi fram till vår problematisering med koppling till kommunal 

verksamhet. Efter valet av IoT och kommuner så studera vi IoT på respektive kommuns hemsida och 

offentliga dokument. Vi sökte efter protokoll som beskrev hur kommunerna arbetade med strategier 

och digitalisering. Utifrån detta moment skapade vi en kunskapsbas om kommunerna som gjorde oss 

trygga i våra frågeställningar samt i våra roller som forskare. Efter noga övervägande tolkade vi att 

abduktiv metod passade vår datainsamling bäst.  

2.2. Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av primär datainsamling genom kvalitativa intervjuer samt sekundär empiri 

genom kommunernas hemsidor och offentlig information. Vilka protokoll som fanns från 

kommunstyrelsernas möten. Sökord som användes i samband med sökning av protokoll och hemsidor 

var digital, strategi och IoT. 

2.2.1. Intervjuer 

Den kvalitativa intervjun är det vanligaste och ett av de viktigaste datainsamlingsverktygen i 

kvalitativ forskning (Myers & Newman, 2007). Vi gjorde en primär datainsamling genom kvalitativa 

intervjuer där vi samlade in information via telefonintervjuer och intervjuer på plats i kommunerna.  
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Myers och Newman (2007) lyfte fram att den dramaturgiska modellen är ett användbart sätt att 

konceptualisera de kvalitativa intervjuerna. Vi valde att använda oss av den när vi genomförde våra 

kvalitativa intervjuer på plats i respektive kommun. Myers och Newman (2007) beskriver den 

dramaturgiska modellen som ett skådespel. Ett drama som har en scen, rekvisita, aktörer, en 

respondent, ett manus samt en ingång och utgång, där alla påverkade den övergripande kvalitén av 

utförandet. Kvaliteten på utförandet påverkade i sin tur i vilken utsträckning intervjuaren avslöjade 

viktig information som i sin tur påverkade kvaliteten av data (Myers och Newman, 2007). 

Vi valde att fokusera på två delar i den dramaturgiska modellen, dessa två var manus och scen. Scenen 

är den plats där intervjun ägde rum (Myers och Newman, 2007). Vi valde att hålla intervjuerna på de 

intervjuades hemmaplan, vilket innebar deras kontor och arbetsplatser. Det är viktigt att förmedla 

syftet med intervjun men också vad vi hoppas uppnå med genomförandet. Det gällde också att hålla 

en bra balans mellan att styra intervjun om den kommer på villospår men även att låta den intervjuade 

svara så obehindrat som möjligt. Alla dessa moment är skapade för att få respondenten att öppna upp 

och ge mer tillbaka till intervjun och frågeställningen (Myers och Newman, 2007). 

Manuset är en intervjuguide till vår semistrukturerade intervju som grundar sig på besvarade frågor 

vid telefonintervjun. Vi har på så sätt utnyttjat respondenternas svar och utvecklat följdfrågor 

baserade på dem. Detta för att sedan utveckla frågorna och funderingarna till nästa intervjutillfälle 

där vi träffades på den intervjuades arbetsplats. Enligt Bryman (2011) är telefon ett bra sätt att 

intervjua eftersom det spar in kostnader för resor och det tar mindre tid. En annan fördel är att 

respondenterna inte påverkas av oss, hur vi ser ut eller vad de tror att vi är intresserade av. Däremot 

förlorar man vissa delar till exempel kroppsspråk. Vi valde därför att genomföra intervjuer via både 

telefon och på plats i kommunen (Bryman, 2011). 

2.2.2. Intervjuguide 

Våra frågor utgick ifrån forskningsfrågor som omformulerades till intervjufrågorna. Vi skickade ett 

mejl till respondenterna där vi frågade när en intervju passade dem bäst och då passade vi även på att 

bifoga frågorna som vi tänkt ställa vid telefonintervjun. Detta så att respondenterna kunde förbereda 

sig och sätta sig in i ämnet för att kunna besvara frågorna så att intervjun skulle generera högre värden.  

Vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervjumetod, det vill säga vi formulerade ett antal 

allmänna frågor som vi sedan följde upp med följdfrågor vid behov (Bryman, 2011). När vi sedan 

genomförde intervjun så var vi dock inte noga med ordningen av frågorna utan tog dem i den ordning 

som passade bäst för tillfället (Bryman, 2011). Se Bilaga 1 och 2 för våra frågor.  

2.2.3. Val av respondenter 

Vårt urval av respondenter baserade sig på Östergötlands 13 kommuner. Vi fick snabbt svar av sex 

av dem och jobbade vidare med dem. En av dessa kommuner valde att bara svara på det initiala mejlet 

där vi frågade om de kunde medverka i vår undersökning men också där vi hade bifogat 

telefonintervju frågorna. Vi valde därför att inte ta med dem vidare i studien. Eftersom tiden var 

knapp så bokade vi tid och möte med de fem återstående via e-post och bokade även upp 

telefonmöten.  

I första skedet funderade vi på att göra en studie med äldrevården i samband med IoT och vårt fokus 

hamnade då på Linköping kommun. Efter att vi diskuterat scenariot med vår handledare bytte vi fokus 

till IoT i kommunen; hur kommunerna använder IoT i verksamheterna och vilka IoT strategier 

kommunerna har. Vi kunde då se att kommunerna som vi fått kontakt med blev ett perfekt underlag 

eftersom de representerade både små och stora kommuner samt stads- och landsbygdskommuner. 

Dessa östgötska kommuner kan således ses som en spegling av hela länet även om inte alla tretton 

kommuner fanns med bland de intervjuade. Efter att alla bokningar var klara så bestämde vi oss för 

att genomföra en mix av telefon- och på plats intervjuer med kommunerna: 
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· Linköping 

· Mjölby 

· Söderköping 

· Norrköping 

· Kinda 

2.2.4. Inspelning och transkribering 

Vid en kvalitativ intervju är forskaren intresserad av vad den intervjuade säger men även hur de säger 

det och för att få med det är det viktigt att ha en korrekt redogörelse av intervjuerna därvid är 

transkribering ett utmärkt verktyg för att uppnå detta (Bryman, 2011). Vi valde att spela in och sedan 

transkribera alla våra intervjuer, vilket innebar ett flertal transkriberingar. Transkribering är en väldig 

tidskrävande arbetsmetod men vi valde den eftersom det ger så mycket mer tillbaka, då vi inte kan 

komma ihåg allt som sägs vid en intervju. 

Vi var noga med att förklara vad vi ville göra, målet med vår intervju och vad materialet skulle 

användas till samt vilka som skulle ha tillgång till det. När vi fick ett godkännande startades 

inspelningen samt intervjun och återigen var vi noggranna med att förklara när intervjun och 

inspelningen avslutades. 

De två första intervjuerna genomfördes på samma dag, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, 

mellan intervjuerna transkriberades ljudfilerna. Dagen efter var målet att vara klar med 

transkriberingen av de två första intervjuerna. Trots att det tog oss väldigt lång tid att transkribera 

materialet så kändes det väldigt givande, då transkriberingen gav oss en direkt och djupgående inblick 

av materialet, då intervjun var färsk i minnet. 

2.2.5. Sekundär empiri 

En sekundäranalys är ofta fokuserad på data som forskaren inte har samlat in själv. Bryman (2011) 

påpekar dessutom att användning av dessa tekniker och snarlika är speciellt påfrestande på studenter 

som har väldigt knappt med både tid och medel för att kunna göra en omfattande undersökning 

(Bryman, 2011). 

Vi har genom kommunernas hemsidor letat upp sekundärdata såsom information via olika protokoll 

som finns representerade under kommunala styrdokument i referenser. I dessa dokument har vi tagit 

del av informationen som beslutas i kommunen. Till exempel skriver en kommun i ett protokoll att 

de tagit fram en IT-strategi för 2017–2019. Vi har studerat kommunernas hemsidor och då speciellt 

hur kommunen beskriver sig själva samt vilken information som finns om IoT, digitalisering (e-

tjänster) och digitala strategier på deras hemsidor. Informationen finns representerad på 

kommunernas hemsidor och då som en koppling till offentliga dokument. 

I intervjuerna frågade vi respondenterna om vi kunde få ta del av tidigare projekt som behandlade IT, 

digitalisering eller IoT. Tyvärr fanns bara sekundärdata i ett fall, därför bestämde vi att inte ta med 

informationen då det inte fanns någon annan kommun att jämföra med.  

2.3. Val av litteratur 

I val av litteratur var målet att skapa en harmoni mellan vetenskaplig litteratur, vetenskapliga artiklar, 

branschartiklar samt branschsidor, vilket Bryman (2011) anser är ett bra arbetssätt då man 

kombinerade olika slags litteratur och teori. Detta för att ge en bättre och större förståelse för 

innehållet medan vi läste om digitalisering, IoT samt kommunernas verksamheter. Vi har även kritiskt 

granskat våra vetenskapliga källor för att säkerställa kvaliteten. Vi jobbade utifrån ett antal sökord 

som vi fann relevanta för vår undersökning såsom digitalisering, IoT, municipal, strategi, strategy, 
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digitalisering, digitalisering kommun, IoT, IoT kommun och IT kommun. Bryman (2011) påpekar att 

användning av nyckelord är ett måste ifall artikeln skall göras sökbar. Vi har hittat och sökt 

dokumentation tillgängligt via studentinloggning på LiU bibliotek. Vi sökte dessutom artiklar i 

branschen, såsom IDG som behandlade parallella, men separerade ämnen såsom IoT och Kommun 

samt digitalisering och kommun.  

De artiklar som var insamlade via bibliotekets söktjänst var artiklar med peer to peer review. Dessa 

artiklar anses vara objektiva med hög vetenskaplig standard. Vilket är artiklar som tillför vår studie 

en vetenskaplig och objektiv standard. Dessutom finns referenser från tidigare kurser, såsom 

Samhällsvetenskaplig metod och Informatik. För att vara säkra på att de vetenskapliga artiklarna varit 

bra så har vi även kontrollerat dem med Google Scholar och antal gånger som artikel används vid 

tidigare tillfällen och i andra artiklar.  

De statliga och kommunala styrdokumenten var viktiga i vår studie, då de styr hur offentliga sektorn 

och staten skall agera i olika situationer. Vi har sökt information på statliga och kommunala 

webbsidor såsom SKL, Vinnova, Formas och Regeringskansliet. Informationen från dessa hemsidor 

har varit central för vår uppsats eftersom vi skriver om IoT och hur verktyget används av kommunerna 

samt vilken IoT strategi kommunerna har. Dessa webbsidor beskriver hur staten vill att man skulle 

använda olika digitala verktyg i offentlig sektor. SKL har varit en stor källa och tillgång, då det fanns 

både historiskt och nutida artiklar som beskrev den digitala utvecklingen inom offentlig sektor. 

Förutom all dessa data och information så har vi sökt information via kommunernas egna hemsidor. 

2.4. Analysmetod 

Identifiering av teman har sin plats i kvalitativ forskning (Bazeley, 2009) vilket Bryman (2011) håller 

med om då tematisk analys är ett vanligt angreppssätt vid bearbetning av kvalitativa data. Braun och 

Clarke (2006) definierar tematisk analys som en metod för att identifiera, analysera och rapportera 

mönster inom data. Enligt Ryan och Bernard (2003) så vet du att du har hittat ett tema när du kan 

svara på frågan; vad är detta uttryck ett exempel på? 

Vi valde att använda tematisk analys vid bearbetningen av studiens empiri. Dessa teman kan 

identifieras som iterationer, vilket är det enklaste sättet att identifiera teman. Vi studerade vad 

meningarna handlade om och hur de liknade eller skilde sig från föregående uttalanden (Ryan & 

Bernard, 2003). Ryan och Bernard (2003) menar vidare att teman kommer både från data och från 

utredarens tidigare teoretiska förståelse av fenomenet under studien. Vilket även Bazeley (2009) anser 

är bra då man kan relatera temat till teorin. Vi tolkade detta som att vi kombinera iterationer från 

empirin med överskrifter från litteraturöversikten. Vi kom då fram till följande teman som vi hittade 

i teorin och intervjuerna, nämligen digitalisering av kommun, tillämpning, underhåll, 

informationssystem, fjärranslutning, tjänster, plattform, framtid och IoT i kommun. Dessa nio uttryck 

blev studiens subteman då våra kärnteman genom studien var IoT och digitalisering. Fem av dessa 

uttryck och subteman överensstämmer med kärnfunktioner i IoT enlig Adryan et al (2017). Vi har 

även tagit med Digitalisering av kommun, IoT i kommun, plattform samt framtid då dessa varit 

återkommande ämnen i våra intervjuer. Det är viktigt att förstå förhållandet informationssystem, 

digitalisering och IoT eftersom de bygger på varandra. 

Studiens teman skapar en röd tråd genom Litteraturöversikten, Empirin och Analysen. Vilket hjälper 

läsaren att hitta och förstå sammanhang med olika texter i uppsatsen.  

Tema Digitalisering av kommun – beskriver digitaliseringen i kommunerna. I intervjuerna var 

digitalisering ett återkommande uttryck då de flesta kommuner arbetade med digitalisering på någon 

nivå. Vi ställde frågor om Digitaliseringsmyndigheten och digitaliseringsstrategi. Alla de 

respondenter som vi intervjuade hade en positiv inställning till digitaliseringen. Däremot ansåg de att 

det blev deras ansvar att övertyga verksamheterna och implementera digitala verktyg i 

verksamheterna. 
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Tema IoT i kommun – beskriver hur IoT kan implementeras i kommunerna, vilka mervärden IoT kan 

ge tillbaka till kommunerna. En återkommande implementering var i äldreomsorgen och 

automatisering av infrastrukturen med sensorer. Uttrycket IoT och kommun var återkommande då vi 

intervjuade IT-chefer och utvecklingschefer i kommuner samt hur de såg på IoT. 

Tema Tillämpning – beskriver hur IoT tillämpas i kommunerna. Det finns två möjligheter att 

kommunicera IoT, nämligen automatisera och informera och de är lika viktiga. Uttrycket kom upp 

flera gånger i våra intervjuer och då mest genom att automatisera infrastrukturen. 

Tema Underhåll – visar hur man genom sensordata kan få information om underhåll innan problem 

uppstått, ett prediktivt underhåll. Det innebär att man mäter avvikelser och förslitningar i 

infrastrukturen. Även detta var ett återkommande uttryck i våra intervjuer. 

Tema Informationssystem – Ger kommunerna möjlighet att informera medborgarna om olika 

händelser via monitorer utplacerade på strategiskt utvalda platser. Det var ett uttryck som återkom 

när respondenterna diskuterade renhållning av gator eller parkering. 

Tema Fjärranslutning – funktionen används mest till att kommunicera information utan att förflytta 

sig. En genomgående diskussion i intervjuerna var äldreomsorgen, att man inte behöver vara på plats 

utan kan ta del av informationen på distans. Respondenterna använde uttrycket anslutning 

återkommande, vilket vi tolkar som en del av fjärranslutning. En av kärnfunktionerna Adryan et al 

(2107) lyfter fram.  

Tema Tjänster – kommunerna har via kärnfunktionerna i IoT ett antal tjänster som skapar ett 

mervärde för medborgarna. Tjänsten skall fungera men inte synas. De ger ett mervärde som kan vara 

att automatisera, informera och prediktivt ge ett mervärde till exempelvis underhåll. 

Tema Plattform – beskriver hur IoT används som hårdvara och mjukvara. Där kommunerna oftast 

använder sig av smartPhone, PC och monitorer. Adryan et al (2107) menar att en IoT-plattform 

innehåller alla fem kärnfunktioner vilket innebär tillämpning, underhåll, informationssystem, 

fjärranslutning och tjänster. 

Tema Framtid – beskriver IoT i framtiden. Under intervjuerna framkom det att de flesta kommuner 

kommer i framtid att ha system som automatiserar eller informerar genom till exempel sensorer och 

displayer inom en snar framtid. Kommunerna hoppas på att Digitaliseringsmyndigheten skall bidra 

till att de får finansiella bidrag för digitalisering av kommunernas verksamheter. I intervjuerna 

beskrevs hur respondenterna såg på framtiden med digitalisering och IoT. 

Vid första analysen valde vi våra frågeställningar som teman, vilket inte fungerade så bra. Det väntade 

eller oväntade som hände var att vi bortsåg från dessa teman när vi analyserade insamlat data. Under 

analysarbetet av empirin studerade vi tre grundläggande arbetssätt, nämligen sortera, reducera och 

argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2011). Dessa tre sätt ska lösa problem som Rennstam och 

Wästerfors (2011) beskriver ska kunna hantera bland annat kaosproblemet, vilket handlar om 

överskådlighet av data som är insamlad som empiri, och sorteringen som ska hjälpa att lösa detta. Där 

primär och sekundär empiri sorterats under frågeställning och kommun i Empiri kapitel. Den andra 

problemet, som reducering avhjälper, kallar de representationproblemet vilket innebär problemet med 

att inte kunna “visa allt” och då alltså inte kunna ta med och representera allt material. Där vissa delar 

av transkriberat material och hemsidor reducerats och visas under frågeställning och kommun i 

empirikapitlet. Det sista problemet, autkoritersproblemet handlar om problemet med att göra sig hörd, 

tex inom forskarsamhället (Rennstam & Wästerfors, 2011). 

Genom de tre arbetssätten har vi kunnat skapa ordning av våra empiriska data. Genom att sortera har 

vi sållat materialet och skapat översikt. För att få ut något av värde har vi använt oss av reducering. 

Enligt auktoritersproblemet menar Rennstam och Wästerfors (2011) att forskaren bör jämställa sin 
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empiri med andra forskares. Det blir inte lika aktuellt för oss som sortera och reducera då det inte 

fanns tidigare forskning angående IoT och kommuner.  

2.5. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekrav har funnits med under en längre tid. De påminner mycket om termer som finns i 

datasäkerhet. Gollman (2011) beskriver dem med förkortning CIA (Confidentiality, Availibility and 

Integrity) vilka kan översättas i följande svenska ord: konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. 

Man ska med dessa verktyg säkra att data stämmer på samma sätt som vi skall säkra att informationen 

i studien är enligt överenskommelse mellan forskaren och respondenten, samt svensk lag och god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2017). Vilket innebär att en ”Forskare 

måste alltid vara hederliga med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda 

eller plagiera.” (Vetenskapsrådet, 2017). Dessutom måste forskningen redovisas öppet, vilket vi gör 

via våra seminarier och examination på Linköping Universitet. 

Informationskravet är att forskare informerar om studien och syftet med forskningen till de berörda. 

Vi presenterade oss för respondenterna och beskrev vår tillhörighet till Linköpings Universitet och 

att vi studerar på Systemvetenskapliga programmet. Därefter berättade vi att i vår studie studerade vi 

kommunerna i relation till användning av IoT i sin verksamheter samt hur deras digitaliseringsstrategi 

finns representerad i kommunerna. I slutet av vår studie kan vi genom kunskapsbidraget (Figur 2) 

visa på vilka IoT verktyg som är de mest vanliga i kommunerna. Efter att några av kommunerna vid 

telefonintervjun påpekat att de inte använder IoT så bestämde vi att använda både digitalisering och 

IoT på platsintervju i kommunerna. Det är även viktigt att förstå respondenternas medverkan, om de 

varit aktiva eller passiva under intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Vi använder en kombination av 

aktiv och passiv när vi utfört intervjuer med utvecklingschefer och IT-chefer på olika kommuner. 

Därtill har vi hämtat information från kommunernas hemsidor. 

Enligt samtyckeskravet är det viktigt att deltagarna i undersökningen ger samtycke angående sin 

medverkan i studien menar Vetenskapsrådet (2002). Vi har varit mycket noga med att få samtycke 

av respondenterna. Första tillfället som vi kom i kontakt med dem var via mejl, där vi frågade om de 

ville medverka i vår studie. När respondenten svarat positivt på mejlet såg vi det som ett medgivande 

om att hen vill vara med i studien. Vi vet att alla tillfrågade har varit myndiga personer eftersom 

personerna har höga positioner inom respektive kommuns hierarki. Vid första intervjutillfället 

bestämde vi oss att kommunicera via telefonmöte och i intervjun gav de sitt samtycke att vi spelade 

in intervjun. Vid andra intervjutillfället träffades vi på plats i kommunen och återigen gav de sitt 

samtycke till inspelning av intervjun. Vi frågade hur vi kunde använda deras namn, titel och 

kommunens namn i studien. Det fanns de som ville behandlas med anonymitet och då nämner vi bara 

kommunnamnet i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt Konfidentialitetskravet ska uppgifter gällande konfidentialitet och personuppgifter förvaras 

utan att obehöriga kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i vår undersökning inte fått ta del 

av sekretessbelagd information och inte har delat med oss av sådan information. Vi har dessutom inte 

tagit del av personuppgifter såsom personnummer. Vi använder endast kommun, titel och namn. Detta 

sätt att använda kommunnamnet ger texten mer flyt när man beskriver respondenter i empiri och 

analys. Vi har inte aktivt informerat om att deltagarna kan hoppa av studien, däremot så ser vi inte att 

uppgifter som lämnats är av en sådan karaktär att de måste tas bort om en respondent lämnade 

samarbetet. Uppgifter som lämnats är av en allmän karaktär och handlar om hur kommuner jobbar 

inom sina verksamheter och vilka strategier de har för IT, IoT och digitalisering (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, påpekar att uppgifter som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade om att uppgifterna som samlats in 
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endast används av oss i vår studie. Deltagarna i studien har godkänt om de skall behandlas med 

anonymitet eller inte. Detta beskrivs i tabell 1 (se kapitel Empiri) där det framgår vilka som deltar i 

studien samt vilka som vill vara anonyma. De intervjuade fick även ett tillfälle att läsa igenom 

empirikapitlet och godkänna det eller komma med kommentarer som implementerades till 

empirikapitlet. Vi berättade vid intervjutillfället att vi efter genomförd studie och godkänd uppsats 

kommer att skicka ut uppsatsen till de kommuner som deltagit i vår studie vilket enligt 

(Vetenskapsrådet, 2002) är god sed. 

2.6. Kritik 

En kritik mot kvalitativ forskningsdesign var att de kan anses vara subjektiva och impressionistiska 

(Bryman, 2011). Den här kritiken förklaras som att eftersom frågeställningen i början var ganska 

öppen för att sedan bli mer preciserad, att detta kan medföra att läsare inte får tillräcklig med 

information om varför just det temat eller området valts. Att det är underförstått för forskaren men 

inte för läsaren (Bryman, 2011). Vi har försökt vara transparenta genom hela uppsatsen och förklarat 

de val vi gjort och steg vi tagit för att komma fram till de slutsatser vi gjort.  

När en studie ur tolkningsperspektiv görs så är det lätt hänt att forskaren gör egna tolkningar av 

empirin. Det är viktigt att empiri som samlats in tolkas utefter hur respondenten känner inför ämnet 

IoT och hur det fungerar i respondentens verksamhet. Walsham (1995) anser att tolkningen är en 

tolkning av tolkningen. Däremot vill vi få fram respondentens tolkning och svar på vår frågeställning, 

eftersom det ger fakta från verkligheten och svar på hur kommunala verksamheter fungerar med IoT. 

Vi håller med Myers (1997) som menar att tolkningen är ett antagande av verkligheten. Vi vill 

undvika att vår tolkning blir ett antagande av verkligheten och fokuserar därför på respondentens 

tolkning. Det har varit svårt att inte färga informationen med egna tolkningar, vi har gjort vårt yttersta 

för att detta inte skall ske. 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie då vi skulle studera hur en ny teknik fungerar i en 

verksamhet och tas emot av människorna i verksamheten. Till den kvalitativa studien valdes 

semistrukturerad intervju både via telefon och på plats, detta skulle vi kanske inte göra igen då vi 

förstod att det hade räckt med en på platsintervju. Visserligen så finns det vissa fördelar med 

telefonintervju som vi nämnde i avsnitt 2.2.1. Intervjuer. Tex då att vi inte behövde sätta upp en 

faktisk scen (Myers och Newman, 2007) utan kunde förlita oss på en virtuell scen.  

Vi förberedde oss med manus. Bazeley (2009) anser att man skall undvika förberedda manus eftersom 

det kan begränsa svarsutrymmet. Vi funderade på detta och bestämde oss för att genomföra en 

semistrukturerad intervju med en kombination av förberedda frågor och eventuella följdfrågor. Alla 

intervjuer medförde att vi fick göra en hel del transkribering, eftersom det var viktigt för oss att det 

var respondentens mening och tolkning av frågeställning som kom fram i studien. Vi kunde även se 

att under telefonintervjun så tog respondenterna över själva intervjun medan på platsintervjun så 

kunde vi styra intervjun bättre. 

2.7. Vetenskaplig kvalitet 

Vi tolkar att studien resultat förändras på grund av att vi har gjort en kvalitativ studie som är beroende 

av respondentens uppfattning och kunskap i ämnet (Bryman, 2011). Digitaliseringsmyndigheten 

kommer säkert att påverka reliabiliteten i studien då respondenterna lär sig nya begrepp och 

arbetsformer tillsammans med myndigheten. Dessutom kommer myndigheten att fokusera på att ta 

fram standarder för offentliga sektorn digitalisering och verktyg. När vi genomförde intervjuerna så 

väckte vi ett intresse för digitalisering och IoT. Detta kan medföra att respondenterna letar 

information om de nya verktygen och därmed lär sig mer om tekniken. Det tolkar vi som att man inte 

får samma svar av respondenterna vid till exempel en kommande intervjuer. 
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Själva undersökning är möjlig att replikera, då frågorna finns bifogade som bilagor och vi har 

beskrivit hur vi först utförde en telefonintervju och senare en uppföljning på plats i kommunerna. Vi 

har även beskrivit hur vi kontaktade kommuner i ett län för att få en bredd på kommunala 

respondenter. Detta tolkar vi som att studien har replikation. Bryman (2011) förslår att man i 

kvalitativ studie fokuserar på dessa fyra kriterier istället för validitet. De fyra kvalitativa kriterierna 

för validitet är trovärdighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet och 

objektivitet. Enligt Creswell och Miller (2000) finns det en generell konsensus att frågeställningen i 

en kvalitativ studie måste bevisa studiens trovärdig och för detta ändamål identifieras flera författares 

gemensamma förfaranden för att fastställa validitet av studien. 

 

Vi anser att vår studie har en trovärdighet då vi utifrån manus, telefonintervju samt på platsintervju 

samlat in data genom kvalitativa metoder och strategier. Vi har dessutom efter att vi sammanställt 

empirin bett respondenterna att studera empirin för att konstatera om vi missuppfattat deras tolkning 

och svar på studiens frågor. Våra frågeställningar gällde kommuner och deras användning av IoT. Vi 

anser att vår studie har ett visst mått av överförbarhet då våra frågeställningar kan appliceras på andra 

instanser. Vi anser att vår studie kan överföras på andra kommuner, då vi haft en bredd av 

respondenter i både stor och små kommuner samt stad och landsbygd. 

 

Kriteriet pålitlighet uppfylls då vi forskarna beskriver sin metod via Figur 1 vilken beskriver 

tillvägagångssättet som vi har haft i studiens forskningsmetod. Där läsaren kan följa varje steg. 

Dessutom kan läsaren följa en röd tråd av teman, Litteraturöversikt samt rubriker i Empiri och Analys 

som är återkommande och speglar varandra. Vi anser att det varit svårt att uppfylla objektivitet i 

studien då vi gjort vissa antaganden och tolkningar som vi kritiserar i reflektionen. Vi har jobbat 

aktivt med att inte färga arbetet med våra kunskaper därför kan objektivitet uppnås. Vi har genom 

hänsyn till etiska aspekter samlat in och behandlat data i studien. 

 

3. Litteraturöversikt 

I det här kapitlet skriver vi om offentliga sektorns digitalisering och IoT i kommuner. Vi har studerat 

litteratur och teori om kommuner samt deras strategier för att digitalisera och använda IoT i sina 

verksamheter. Vi har även studerat IoT och hur det generellt används samt hur IoT kan användas i 

framtiden. 

 

I vår litteraturöversikt har vi refererat till diverse statliga instanser för vi diskuterar och studerar 

kommunen. Det är viktigt för oss att använda dessa källor eftersom de är kommunala och statliga 

styrdokument samt viktiga kunskaper för kommunernas verksamhet. Det innebär att för oss och vår 

uppsats har dessa källor lika mycket värde som en akademisk vetenskaplig källa. Vi tolkar att dessa 

källor är bra referenser i litteraturöversikten, eftersom litteraturöversikten inte är endast ett 

teoriavsnitt med enbart vetenskapliga källor. 

3.1. Kommun och verksamhet 

Sverige är indelat i ett antal kommuner och landsting och dessa kommuner och landsting har 

verksamhet som de måste tillhandahålla samhället för att upprätthålla välfärden. Dessa uppgifter är 

obligatoriska (ska-krav) och måste göras enligt lag, dessutom kan kommunerna och landstingen 

bestämma sig för olika frivilliga uppgifter (bör-krav). De frivilliga uppgifterna kan vara allt från 

kultur och fritid, energifrågor, sysselsättning i kommun till näringslivsutveckling. De obligatoriska 

uppgifterna är kommunens nerv och själ. Här finns alla uppgifter som vi är vana att förknippa med 
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en kommun, till exempel biblioteksverksamhet, barnomsorg och utbildning, bostäder, civilförsvaret, 

miljö och hälsoskydd, plan och byggfrågor, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst, social 

omsorg samt vatten och avlopp (Regeringskansliet, 2015). De menar att det inte är svårt att förstå att 

medel i kommunerna budgeteras först och främst går till obligatorisk verksamhet. Landstingen har 

uppgifter såsom hälso- och sjukvård samt tandvård som sina obligatoriska verksamhetsuppgifter. 

Därtill kommer även gemensamma uppgifter mellan kommuner och landsting såsom regional och 

lokal kollektivtrafik (Regeringskansliet, 2015).  

3.1.1. Kommunalt styre 

Regeringskansliet (2008) menar att det i kommunerna och landstingen finns något som heter 

kommunalt självstyre, vilket hör samman med demokrati, där det finns möjligheter för medborgarna 

att påverka beslut. Detta kan genomföras med bland annat medborgarförslag och brukarstyrelse. Detta 

är väldigt effektivt, då till exempel medborgare skickade medborgarförslag till kommunen när klasser 

i en skola skulle läggas ner. Medborgarnas argument höll och klasserna stannade kvar på skolan. 

Kommunerna och landstingen har även möjligheten att ta in lokal skatt, vilket de gör genom 

kommunalskatten som vi medborgare betalar via vår arbetsinkomst. ”Kommunerna och landstingens 

organisation och verksamhet är reglerade i regeringsformen, kommunallagen och ett stort antal 

författningar med inriktning på t.ex. socialtjänst, skola och sjukvård.” (Regeringskansliet, 2008).  

Kommunernas beslutsorgan består av kommunstyrelse som styr sin respektive nämnd genom att 

samordna och diskutera med övriga förvaltningar och nämnder. Styrelsen tar fram förslag till budget 

(Regeringskansliet, 2015). Det är här som vi hoppas på att IT-avdelningen skall föreslå budget för 

kommunens digitalisering. Regeringskansliet (2015) menar att respektive nämnd ansvarar över sin 

förvaltning och skall verkställa fullmäktigebeslut. Fullmäktige består av ett antal fritidspolitiker som 

representerar folket i kommunen, vilket innebär att de har jobb eller annan sysselsättning bredvid sitt 

fullmäktige uppdrag (Regeringskansliet, 2015). 

3.2. Digitalisering av kommun 

Regeringen och staten skriver mycket om hur de skall digitalisera Sverige. Regeringskansliet (2015) 

skriver ”I dag beslutade regeringen om att underteckna en avsiktsförklaring för digital förnyelse av 

det offentliga Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samtidigt tillsätts 

också ett särskilt råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige.” Regeringskansliet (2015) har 

genom IT-minister, Mehmet Kaplan undertecknat två beslut. Besluten består av en avsiktsförklaring 

mellan regeringen och SKL, där syftet var att skapa en offentlig e-förvaltning (Näringsdepartementet, 

2015). Enligt näringsdepartementet (2015) vill regeringen dessutom inrätta ett råd som digitaliserar 

det offentliga Sverige (Näringsdepartementet, 2015). Ringenson (2018) anser att digitaliseringen av 

kommuner kan vara en möjlig nyckeln till problem som miljöpåverkan. Digitalisering av kommun 

kan ses som ett hot för den mänskliga faktorn, det är dock inte vad digitaliseringen är till för menar 

Blowers, Iribarne, Colbert och Kott (2016), utan det är ett verktyg som ska underlätta och 

effektivisera arbetet. 

3.2.1. Digitalt först 

Programmet ”Digitalt först” som pågått under 2015–2018 är snart slut. Under programmets gång har 

bland annat en ny Digitaliseringsmyndighet och en satsning på en smartare offentlig förvaltning 

skapats (Regeringskansliet, 2017a). En förvaltning som satsar på smartare samhällsbyggnadsprocess, 

smartare livsmedelskedja, smartare miljöinformation samt att förenkla för restaurangföretagare 

(Regeringskansliet, 2017a). Digitalt först innehåller ett antal reformer nämligen: ”Nationell digital 

infrastruktur”, vilket innebär en standard för digital infrastruktur. Där kan kommuner, landsting och 

regioner fokusera på sin verksamhet och överlämnar utvecklingen av digital infrastruktur till 

Digitaliseringsmyndigheten (Regeringskansliet, 2017a).  
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Regeringskansliet (2017a) anser vidare att det behövs en ”ökad digital mognad” och kompetens inom 

alla nivåer i offentliga sektor. De påpekar vidare att 45 miljarder kronor satsas årligen på offentlig 

sektor och det är därför viktigt att beställaren har hög kompetens gällande IT och digitalisering i 

offentlig sektor (Regeringskansliet, 2017a). Det vi kunnat se är att den digitala mognaden ute i 

kommunerna är hög då de står på startlinjen för att digitalisera. Digital innovationsförmåga där 

regeringen har gett uppdraget till Riksarkivet att främja öppna data, vilket innebär att främja 

sökningen och användandet av offentliga data. ”I ett informationssamhälle är data själva kärnan i 

ekonomin.” (Regeringskansliet, 2017a). Regeringen skall genom ”juridik för en digital förvaltning” 

undersöka och tillsätta en utredning som ser över lagar och bestämmelser för digitalisering av 

offentlig sektor (Regeringskansliet, 2017a). Dessutom anordnar regeringen tillsammans med 

kommunerna och landstingen årligen ett öppet möte, ”Digigov” som vänder sig till offentlig sektor, 

näringslivet och universitet (Regeringskansliet, 2017a). 

3.2.2. Digitaliseringsmyndigheten 

En ny myndighet som ska hjälpa till att digitalisera det offentliga Sverige genom kommuner, landsting 

och regioner och som kommer att inrättas i Sundsvall i september 2018 (Regeringskansliet, 2017b). 

Detta är ett efterlängtat besked enligt SKL (2017a) som påpekar att Sverige halkat efter i EU-

kommissionens ranking som mäter EU-länders digital utveckling. Danmark som tidigt satsade på 

Digitaliseringsstyrelsen har en bättre utveckling av digitalisering i offentlig sektor jämfört med 

Sverige (SKL, 2017a). Det finns en förväntan på kommuner, landsting och regioner, att ge invånarna 

en bättre digital service. Den nya myndighetens uppdrag definieras som att ”samordna och stödja 

den förvaltningsövergripande digitaliseringen.” (SKL, 2017a). 

3.2.3. Digitaliseringens framfart 

Det skrivs och pratas mycket om digitaliseringens framfart. Det går inte undgå digitaliseringen då 

den har stor betydelse och inverkan på samhällsutvecklingen. Staten vill genom sin nya myndighet, 

Digitaliseringsmyndigheten, ge kommuner möjlighet att hitta nya vägar och strategier för 

digitalisering i sina verksamheter (SKL, 2017a). Regeringskansliet (2017b) menar att myndigheten 

skall ge stöd åt bland annat kommuner i frågor som berör digitalisering av informationssamhället och 

nya innovativa riktningar (Regeringskansliet, 2017b), så att de kan leva upp till en ny 

digitaliseringsvåg som drar över landet där de jagar efter smarta tjänster och smarta förvaltningar av 

tjänster. Smarta tjänster kan beskrivas som en naturlig utveckling av befintliga e-tjänster. ”SKL har 

tagit fram en strategi för e-samhället. Syftet med strategin är att förbättra kommunal sektors 

förutsättningar för utveckling av e-förvaltning genom att peka ut gemensamma mål och 

insatsområden.” (SKL, 2018b). SKL (2011) menar att en ökad kommunal samverkan är ett måste, 

detta gäller hela den offentliga sektorn. Vi har sett många bra samverkansgrupper i de kommuner som 

vi besökt. 

3.2.4. Satsning på offentlig sektor 

Regeringen och staten har nu efter ett antal år öppnat sig för en diskussion om samverkan inom 

offentliga sektorn. Regeringskansliet (2017e) och civilminister, Ardalan Shekarabi har i höstbudgeten 

2018 satsat på digitalisering av offentlig sektor. Detta innebär att de arbetar fram en metod som genom 

förenklat informationsutbyte gör det möjligt att lämna offentlig information en gång och sedan delas 

informationen mellan diverse myndigheter som har behov av informationen (Regeringskansliet, 

2017e). Enligt Regeringskansliet (2017e) främjar regeringen även användandet av öppna data samt 

datadriven innovation (Regeringskansliet, 2017e). Detta är en samverkan med näringslivet och 

civilsamhället under en treårsperiod. Regeringskansliet (2017e) ser en stark utveckling av datadriven 

innovation. ” Nu måste offentliga sektorn våga samverka och experimentera med innovativa aktörer 

för att tillsammans skapa morgondagens digitala tjänster.”. SKL (2017a) anser att skapandet av 

digitaliseringsstrategi är ett måste då kommuner vill ta nästa steg med digitalisering i sin verksamhet. 

Regeringskansliet (2017a) menar att den nya Digitaliseringsmyndigheten kan hjälpa kommunerna 
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med tips och bidrag till utveckling av digitaliseringen då de skall ta ett samlat ansvar för 

digitaliseringen i offentlig sektorn.  

3.3. IoT 

IoT enligt Adryan et al (2017) är att föreställa sig en värld där vardagliga enheter är kopplade till 

varandra och där de kan utbyta och integrera data till förmån för människorna kring dem. Vilket 

shovic (2016) håller med om då IoT är ett samlingsnamn för ett antal “saker” som är nätverksanslutna. 

Dessa saker är anslutna tillsammans i hemmet eller på arbetsplatsen. Shovic (2016) menar vidare att 

en sensor är oftast objektbaserad och enligt Hwang & Chen (2017) kan dessa sensorer uttryckas som 

heterogena sensorer. Vilket är olika typer av sensorer som styr diverse objekt till exempel en 

gatlampa, vilket kan innebära att en sensor registrerar när en person passerar och ökar ljusstyrkan på 

gatlampan. Vilket kan jämställas med en datorbuss i en bil, beroende på insamlad information så utför 

datorbussen en digital handling till exempel varnar om att en lampa gått sönder. Adryan et al (2017) 

menar vidare att IoT-landskapet är en värld där internet fungerar som lim mellan olika enheter, samt 

att kombinationen av enhetens data möjliggör en handling som är större än summan av information 

som de ger individuellt (Adryan et al, 2017). 

Adryan et al (2017) anser vidare att (maskin till maskin) m2m-kommunikationen ersätts av IoT som 

är en förlängning av detta koncept. Men i motsats till de specialbyggda anslutningarna och 

applikationerna är IoT kopplat till internet och mjukvarusystemen som behöver förstå 

datasammanhanget, kommunikationen och kontrollerna (Adryan et al, 2017).  

IoT anses vara något mer utvecklat och komplext än m2m (Adryan et al, 2017). Vilket också Shovic 

(2016) anser då han beskriver detta nätverk som IoT enheter som pratar med varandra. Det kan vara 

m2m kopplade till servrar i det lokala nätverket eller via internet. Att vara på nätet gör det möjligt för 

enheten att konsumera och producera data. Det finns även kritiska larmaktörer som är IoT enheter 

vilka låser dörrar, piper, tänder lampor eller sätter på TVn. Dessutom finns det sensorer som är IoT 

enheter som kan känna av något i sin miljö (Shovic, 2016). Vad vi kan förstå så är det endast fantasin 

som sätter gränsen för vad en IoT enhet är och vad den kan göra. Edwards (2016) beskriver att 

användningen av IoT-system, såsom smart omgivande belysning i vardagsrummet eller smarta 

termostater, ofta är utformade för att vara kontextuella medvetna om användarens behov och 

önskemål men också samla in information om deras dagliga rutiner medan de fortfarande är osynliga 

i bruk och omärkbara för användare (Edwards, 2016). Det tolkar vi vara en bra beskrivning av vad 

IoT är i vår vardag. Adryan et al (2017) menar vidare att även om innebörden av applikationerna eller 

funktionerna i IoT skiljer sig åt för varje bransch, kommun och konsument kan beskrivningen av IoT 

sammanfattas som fem kärnfunktioner; tillämpning, underhåll, informationssystem, fjärranslutning 

och tjänster. 

3.3.1. Tillämpning av IoT 

Adryan et al (2017) anser att en tillämpning av IoT handlar om kommunikationen av efterfrågan och 

utbud. De anser vidare att en tillämpning av IoT kan vara att automatisera och informera digitala 

funktioner. Detta är beroende på vad man skall använda enheten till. Adryan et al (2017) anser vidare 

att i stället för att förlita sig på manuell lagring och omarrangering kan anslutna sensorer räkna och 

spåra tillgångar under tillverkningsprocessen och beroende på efterfrågan kan intelligenta system ta 

hand om till exempel order och tillvägagångs spårningen medan ny leverans är på väg. Samma princip 

gäller för automatisk återhämtning i ett smart hem. Amazon Dash-knappen är ett första steg i den här 

riktningen. Det här är en liten ansluten enhet som automatiskt återställer hushållsartiklar med en 

knapptryckning (Adryan et al, 2017).  

Enligt Beth Stackpole (2016), som skriver för CIO Sweden, bygger företagen upp stora 

sensornätverk. Dessa nätverk övervakar utan att leverera bättre service, vilket innebär att det finns ett 

tydligt behov av en balans mellan tekniken och de faktiska affärsbehoven. Detta jämställer vi med att 
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IoT enheter skapas och implementeras utan att användarna har behov av dem. Det finns otrolig 

potential enligt Stackpole (2016) att sammanställa infrastruktur som bygger på uppkopplingen, 

analysen och lagringen. Det viktiga uppdraget är att kombinera möjligheterna med affärsbehovet. Att 

man faktiskt analyserar insamlad data (Stackpole, 2016). Det handlar om att hitta användarens och 

utförarens behov samt deras rörelsemönster och automatiskt täcka eventuella behov (Westergren et 

al, 2017). 

3.3.2. Underhåll av IoT 

Den andra kärnfunktionen som Adryan et al (2017) beskriver är underhåll. Det automatiska 

underhållet av utrustning är en viktig applikation med stor potential att spara tid och pengar. Prediktivt 

underhåll innebär att man installerar sensorer och sensordata kring vanliga felpunkter i maskiner och 

bestämmer risken att misslyckas, vilket möjliggör förebyggande reparation. Detta tror vi är de 

vanligaste IoT implementationerna, när det blir fel så lyser till exempel en röd lampa eller så låter ett 

larm. (Adryan et al, 2017). Internet of Things Sverige (2017b) håller med om att underhåll av till 

exempel lokaler kan utföras mer effektivt då man utför underhåll endast på de lokaler som är i bruk 

och hyrs ut. En monitor i en offentlig byggnad kan informera om pågående och kommande aktiviteter 

(Internet of Things Sverige, 2017b). Vi ser detta som enheter som bland annat stängs automatisk för 

städning. Adryan et al (2017) anser att ett relaterat koncept är det för tillståndsbaserad övervakning. 

I stadskontext kan vägar och broar övervakas för strukturell integritet vilket eliminerar behovet av 

platsbesök av ingenjörer. Konsumenterna kan dra nytta av anslutna hushållsapparater som varnar dem 

och tillverkare om övergående nedbrytning (Adryan et al, 2017).  

3.3.3. Informationssystem med IoT 

Den tredje kärnfunktionen för IoT enligt Adryan et al (2017) är informationssystem. Adryan et al 

(2017) anser att i ett stadssammanhang kan kommunerna använda trafik- och luftkvalitetsdata för att 

ge bättre information till medborgarna. Faktum är att många samhällen redan publicerar information 

som busstabeller i realtid eller parkeringsbeläggning. Vi kan se detta på väg in i Linköping centrum 

där finns det monitorer som informerar om parkeringsplatser. Adryan et al (2017) menar att detta ger 

en detaljerad information om antalet tillgängliga parkeringsplatser på gatan. I samband med hem- 

eller byggautomatisering kan informationssystemen bidra till att förbättra energianvändningen eller 

säkerheten (Adryan et al, 2017). SKL (2017b) håller med om att användningen av information kan 

ske på många sätt i till exempel omsorgen där man kan se rörelsemönster på patienter och äldre. 

Informationen kan användas vid medicinering. “Genom att veta saker och människors position går 

det snabbare att få tag i det som behövs i en vårdsituation. Placeringen av utrustning och människor 

kan också anpassas så att flödet i olika vårdprocesser underlättas och resurserna kan användas mer 

effektivt.” (SKL, 2017b, ss. 11–12). 

Det Europeiska Parlamentet (2014) anser att en smart stad är en stad som syftar till att ta itu med de 

offentliga frågorna baserade på informations- och kommunikationsteknik (IKT) lösningar för 

kommunalt berörda partners. Vilket även Deakin (2014) ser som en bra beskrivning, då stads-tjänster 

är smarta när IKT och framtida internetutveckling är en definition som framgångsrikt inbäddas i 

nätverket som det urbana samhället behöver för att inte bara skapa den intelligensen. Beynon-Davies 

(2013) och vi håller med Deakin (2014) då IKT-information och kommunikationsteknik kan 

beskrivas utifrån vilken teknik som helst som används för att stödja datainsamling, bearbetning, 

distribution och användning. Samt att det är en term som används för att inkapsla hårdvara, mjukvara, 

data och kommunikationsteknik (Beynon-Davies, 2013). Det är ett nätverk som behövs både för 

intelligens och välståndsskapande principer och normer för medborgare (Deakin, 2014).  

3.3.4. Fjärranslutning av IoT 

Adryan et al (2017) beskriver fjärranslutning som den fjärde kärnfunktionen. Ett fjärrsystem i form 

av ett industriellt styrsystem är inte nytt, men i framtiden kan stadsbelysning, värmesystem och även 



19 

 

fjärrstyrda apparater möjliggöra nya applikationer. Detsamma gäller för informationssystem. Vi ser 

ett behov av fjärranslutning som kommer att växa lavinartat då IoT implementeras i offentlig sektor. 

Adryan et al (2017) påpekade återigen att detta var en funktion hittills huvudsakligen implementerad 

i industriella styrsystem men med potential att tränga in många fler områden i det moderna livet.  

Enligt SKL (2017b) innehåller fjärrstyrning till exempel larm och lås, via en smartPhone. Vidare 

menar SKL att detta ökar trygghet och säkerhet, då signaler skickas när en person lämnar och låser 

hemmet via en digital nyckel (SKL, 2017b). Westergren et al (2017) håller dessutom med om att 

fjärrstyrningen har utvecklats “från att år 2000 endast kunna skicka förhållandevis små mängder 

data från kunders system kan man nu fånga hela informationsmiljöer, utföra fjärrledes uppdateringar 

och via GPS tillhandahålla positioneringsdata med ett par meters noggrannhet.” (Westergren et al, 

2017, s. 19). 

3.3.5. Tjänster med IoT 

Adryan et al (2017) anser att tjänster kan ha viktiga perspektiv. Speciellt nya tjänster som kan uppstå 

i IoT. Det kan vara perspektiv utifrån industrin och detaljhandeln där de skapar mervärdestjänster 

såsom automatiserat underhåll eller försäljning av användardata till tredje part. Tjänsterna för 

städerna kan ge nya former av samhällsengagemang. Till exempel införlivande av data från 

medborgerliga miljö sensorer till informationssystem (Adryan et al, 2017). Westergren et al (2017) 

menar att en plattform som innehåller alla tjänster som organisationen behöver för sitt utförande 

skapar värde till organisationen. De menar vidare att digitala tjänster har en låg kostnad jämfört med 

traditionella tjänster (Westergren et al, 2017). Vilket vi kan hålla med om då en analog tjänst som har 

ett större behov av resurser såsom personal och tid får en större kostnad än en digital tjänst som sköter 

samma arbete med hjälp av en sensor.  

Adryan et al (2017) påpekar att i ett försök att förstå effekterna av IoT kan ovanstående taxonomi 

också centreras kring domäner såsom: industri, lantbruk, kommuner (smart kommun), byggnader, 

fordon samt miljö och hälsa. Adryan et al (2017) påpekar vidare att för var och en av dessa domäner 

kan man utarbeta applikationer som påverkar de fem kärnfunktionaliteterna som nämnts tidigare. Det 

är viktigt att komma ihåg att det här är applikationer som verkar tydliga ur ett nuvarande perspektiv 

och att de föreslagna konceptuella anslutningarna är helt oberoende av internet 

kommunikationsarkitektur. Adryan et al (2017) fortsätter med att påpeka att vissa av dessa 

plattformar är anslutna och inbäddade i varandra (Adryan, 2017). 

3.3.6. Plattform med IoT 

Vad dessa inbäddade system innebär kan endast framtiden visa. När man bygger en infrastruktur för 

IoT anser Hwang och Chen (2017) att det finns fyra primära kontextdata att förhålla sig till, nämligen 

webbaserad, mobilbaserad, desktopbaserade (stationär dator) och objektbaserad. Till dessa kontexter 

kan man finna tre sätt att utföra dessa på, touch, rörelse och röst vilka oftast utförs via en stationär 

enhet såsom en dator eller mobil enhet såsom en mobiltelefon. Den insamlade informationen studeras 

i realtid, både dynamiskt samt som arkiverad data (Hwang & Chen, 2017).  

Sowe et al (2014) håller med om att dessa nätverk finns. Däremot ser de dessa som eventuella 

molntjänster, såsom SaaS (Software as a Service) där man använder olika sensorer för att söka, 

analyser och lagra information. Detta anser Adryan et al (2017) är en bra beskrivning av IoT sensorer 

samt kärnelement, för att avgöra om något är IoT. För att verkligen utnyttja potentialen i IoT måste 

programvara kunna förstå sammanhanget med informationen (Adryan et al, 2017). Edwards (2016) 

håller också med Sowe et al (2014) och Adryan et al (2017) och menar vidare att detta är ett nätverk 

med digital kommunikation som möjliggör dataströmmar i realtid som vidare kombineras med 

varandra för att sedan bytas ut och återställas till användbara resultat. Detta är infrastruktur med hög 

kapacitet, ofta molnbaserad, som kan stödja och ge lagring för denna sammankoppling av data, 

applikationer, saker och personer (Edwards, 2016).  
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Zabasta et al (2016) påpekar att de flesta system i kommunerna har problem då de ej är kompatibla 

med varandra. Varje förvaltning har vanligtvis eget nätverk av mätare och sensorer, eget system för 

datainsamling och lagring, separat kundservice, lager, bokföring, fakturering och så vidare. De flesta 

systemen är föråldrade och oförenliga. Detta vill Zabasta et al (2016) avhjälpa genom att 

implementera gateways och sensorer via en nättjänst på molnet med en struktur av kommunicerande 

tjänster. Vilket möjliggör delbara applikationer, delbart data och information (Zabasta et al, 2016). 

3.3.7. Framtid med IoT 

Hwang & Chen (2017) menar att IoT målet 2020 är att genom IoT teknik utveckla mänskliga 

förmågor, sociala samhälleliga resultat, statlig produktivitet och välbefinnande i allmänhet. Yin et al 

(2016) påpekar att IoT i nuläget är en enkel form av kommunikation där sensordata erhålls, bearbetas, 

registreras och skickas vidare till mottagaren. Yin et al (2016) vill jobba vidare med självlärande 

metoder och sensorer som kan adaptivt och intelligent diagnostisera och rekommendera lösningar 

(Yin et al, 2016).  

Yu et al (2017) menar att nästa generation av IoT är på gång och kallas Internet of Everything (IoE). 

Ramakrishnan et al (2014) menar att man utgår från en ständigt utvecklande miljö där generering av 

dataströmmar sker med heterogen men korrelerad kontextuell information av varierande komplexitet 

och kvalitet. Ramakrishnan et al (2014) anser vidare att detta är en självlärande teknik för att ta itu 

med IoT-miljöer och med hjälp av algoritmer som dynamiskt anpassas vid körning. Vilket kan enligt 

Yu et al (2017) beskrivas som IoE och en bra återkommande information som byggs på med en 

överensstämmelse- och utökningsmodell för att tillgodose dynamiska krav i realtid. En självlärande 

funktion (Yu et al, 2017). 

Adryan et al (2017) anser däremot att det är svårt att förutse de många tillämpningarna av IoT. Yin 

et al (2016) anser att den snabbt växande informationsteknologin tillsammans med IoT-tekniken 

skapar stora möjligheter för att utveckla smarta informationssystem. IoT kommer att skapa nya 

arbetstillfällen för oss som systemvetare där vi hjälper till med utveckling och implementeringen av 

nya funktioner. Yin et al (2016) påpekar vidare att flaskhalsen till de bärbara systemen är 

strömförsörjningen. Detta kan bli en börda då dessa system oftast kräver en rutinmässig laddning. 

Det pågår försök med sensorer som har låg energiförbrukning. Vidare pågår även undersökningar 

med att använda solenergi genom solceller som är applicerade på till exempel mottagarna (Yin et al, 

2016).  

3.4. IoT i kommun 

Viktiga frågor att ställa sig själv och organisationen vid nyutveckling och implementation av nya 

system är enligt Saarikko et al (2017) vad man vill åstadkomma med implementeringen av till 

exempel IoT? Det finns två tillvägagångssätt nämligen automatisera och informera. Om man vill 

automatisera övervakning och styrning, då innebär det indirekt att man vill frigöra arbetskraft. Vid 

automatisering studeras främst vattenförsörjning, fjärrvärme, byggnadsunderhåll och elförsörjning. 

Saarikko et al (2017) menar att här frigörs arbetskraft via IoT främst genom till exempel en 

resursmätare i vattendistributionsnät eller fjärrvärmeanläggningar. Enligt Saarikko et al (2017) sker 

informera genom informationssystem och tjänster. Saarikko et al (2017) menar vidare att både 

automatisera och informera behövs i kommunerna. Zabasta et al (2017) påpekar att det är viktigt för 

kommunerna att skapa arkitekturen och plattformen gemensamt med andra aktörer. Vilket vi håller 

med om då kommunerna arbetade mycket med olika samarbetsgrupper och är en standard som 

leverantörerna kunde rätta sig efter.  Zabasta et al (2017) menar vidare att automatiserade 

samhällssystem påvisar möjligheter till kostnadsminskningar. Det kan beskrivas som smart service 

som samarbetar med olika övervaknings- och styrsystem (Zabasta et al, 2017). 
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3.4.1. Effektivitet 

Det diskuteras ofta hur effektivare kommunerna blir om de ersätter människor med maskiner, 

sensorer, processer och algoritmer. Vilket Saarikko et al (2017) håller med om då när man ersätter en 

manuell arbetskraft med en maskin, sänker arbetskostnaderna och anställda frigörs till andra 

uppgifter. Den potentiella vinsten emellertid är signifikant eftersom en internetansluten produkt 

genom IoT kan ge värdefull information om plats, status och nyttjandekunskap som i sin tur kan 

användas för att förbättra effektiviteten inom logistik, effektivitet i service och underhåll samt 

innovation i nyutveckling Däremot kan inte sensorn registrera känslor i realtid, så beroende av vilken 

prio en känsla har i sammanhanget så finns behovet av mänsklig kontakt (Saarikko et al, 2017). 

Enligt Saarikko et al (2017) kan en produkt med kontinuerlig tillgång av användardata genom IoT 

med tillgång till insamlad data läsa av kundbeteende och ge tillbaka användarens behov i form av 

information. Däremot så kan inte tekniken ersätta människan i alla delar då tekniken inte ersätter 

människan fullt då det finns vissa behov tekniken inte kan uppfylla i nuläget, som sociala 

interaktioner (Saarikko et al, 2017; Blowers et al, 2016). Vidare menar Saarikko et al (2017) att dessa 

brister handlar om att förutspå nya avvikelser och anomalierna och för detta krävs det mänskliga ögat 

och uppmärksamheten. Det handlar om avvikelser från mönstret såsom planerat underhåll och 

signalstörningar. Problemet med att inte förstå avvikelser genom självlärande metoder och sensorer 

är en framtid inom IoT menar Yin et al (2016).  

Kommunerna har under cirka tre decennier implementerat digitala informationssystem för att 

effektivisera inkommande och utgående information enligt Zabasta et al (2017). Saarikko et al (2017) 

anser att om man vill informera då vill man få bra och exakt information för att ta rätt beslut. Vilket 

Zabasta et al (2017) håller med om och menar vidare att med hjälp av sensorer och gateways kan man 

skapa en gemensam lösning på arkitekturen till kommunens informationshanteringssystem nämligen 

de tre huvuduppgifterna. Informationssystemets tre huvuduppgifter är att samordna, kontrollera samt 

distribuera tjänster. För att ta del av dessa tjänster kan medborgarna registrera sig på kommunens 

hemsida, de kan dessutom prenumerera på dessa tjänster via kommunens webbsida (Zabasta et al, 

2017). 

3.4.2. Underhållskostnad 

Zabasta et al (2017) anser vidare att offentliga tjänster i kommunerna installeras som automatiska 

processer. Detta för att distribuera och upprätthålla olika system samtidigt som frågan om optimering 

av underhållskostnad blir mycket viktigt, särskilt när underhållskostnaderna resulterar i tillväxt av 

avgifter för offentliga tjänster. En praktisk implementering av sensorer kopplade till kommunala 

samhällssystem visar lovande möjligheter till kostnadsminskning av systemunderhåll. 

Saha et al (2017) menar att avfallshanteringen i dagsläget är ineffektiv och kostsamt, de menar att 

kommunerna kan använda smarta soldrivna behållare. Dessa behållare kan kontrollera hur mycket 

avfall som behållare innehåller samt komprimera avfallet så att det får plats med 10 gånger mer avfall. 

Informationen om avfallet överförs trådlöst via en wifi-koppling (Saha et al, 2017). Detta genom att 

man installerat olika sensorer och gateways som möjliggör smart service samt samarbete mellan olika 

verktygsövervakning och styrsystem (Zabasta et al, 2017). Oberoende av vilket angreppssätt man 

väljer så kommer massiva mängder data kräva avancerade rutiner för sortering och filtrering av 

inkommande och utgående data (Saarikko et al, 2017). 

3.4.3. Osynlig teknik 

I en kommun är det viktigt för medborgare och användare som använder digitala system att de 

uppkopplingsbara systemen fungerar utan att synas. Adryan et al (2017) håller med om detta och 

anser vidare att de flesta människor behandlar vardagliga IoT enheter som svarta lådor. De behöver 

inte veta hur programmeraren kodat eller hur produkten utvecklats. Edwards (2016) anser att det 
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viktigaste med IoT och för privatlivets ändamål är att dess enheter uttryckligen är utformade för att 

vara diskreta. De skall inte märkas av men fungerar fullt ut vid behov. Fisher (2016) menar att de 

osynliga systemen som vi kommer i kontakt med dagligen inom skolan, politiken, ekonomi och 

folkhälsa är precis lika välutformade som synliga system då de har en genomtänkt design. 

Slutanvändaren behöver bara veta hur och varför produkten används ur ett användarperspektiv 

(Adryan et al, 2017). Detta anser Adryan et al (2017) och Edwards (2016) är sant då tekniken inte är 

av intresse för slutanvändaren mer än att den fungerar. 

3.4.4. SKL Standard 

IoT som teknik är intressant för kommuner och landsting som satsar sina finansiella tillgångar i 

tekniken. Därför bör de kräva att branschen och staten tar sitt ansvar genom att ta fram en standard 

för IoT på samma sätt som man bearbetar en standard inom andra områden. SKL (2017b) menar att 

det finns ett behov av gemensamt gränssnitt och standard i IoT. Detta för att bygga in en kompabilitet 

mellan tekniker i olika IoT enheter. Vilket Internet of Things Sverige (2017b) håller med om då 

frånvaron av standard gör det svårt för IoT att kommunicera med andra enheter, vilket i värsta fall 

kan skapa låsningar. SKL (2017b) anser vidare att nu läggs allt ansvar på kommuner och landsting 

som måste ställa rätt krav vid upphandlingar. SKL (2017b) och Internet of Things Sverige (2017b) 

menar att staten bör ta sitt ansvar gällande framtagande av standard inom IoT. Regeringskansliet 

(2017a) påpekar att lösningen till detta är den nya myndigheten nämligen 

Digitaliseringsmyndigheten. 

3.5. Sammanfattning 

Nedan har vi tagit ut det vi tycker är viktigast att ha i åtanke när man går vidare till nästa kapitel, 

Empiri. En kommun i Sverige har verksamhet som de måste tillhandahålla medborgarna. Uppgifterna 

är obligatoriska och lagstadgade, utöver dessa kan kommuner, men även landsting, budgetera för 

frivilliga uppgifter som till exempel kultur- och fritidsprojekt. Det finns en gemensam e-

tjänsteplattform som ska fungera med kommunernas egna befintliga plattformar.  

Regeringen och staten (Regeringskansliet 2015) vill digitalisera Sverige. Ett av de beslut som då 

tagits är att skapa en offentlig e-förvaltning men också inrättningen av Digitaliseringsmyndigheten 

till hösten. Den nya myndigheten ska enligt staten ge kommunerna möjlighet att hitta nya vägar och 

strategier för digitalisering i sina verksamheter. Den ska enligt regeringskansliet (2015) ge stöd till 

kommuner i frågor som behandlar digitaliseringen av informationssamhället men även med nya 

innovativa riktningar.  

Det finns fem kärnfunktioner enligt Adryan et al (2017) och dessa är tillämpning, underhåll, 

informationssystem, fjärranslutning och tjänster. Dessa fem kärnfunktioner är likställda med våra 

teman tillämpning, underhåll, informationssystem, fjärranslutning och tjänster. Tillsammans med 

digitaliseringen av kommun, plattform, framtid och IoT i kommun är dessa de nio teman som finns i 

studien. Vi kommer att utgå ifrån dess och dela in empiri vi samlat in efter dessa.  
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4. Empiri 

Vi har samlat in egen primär empiri via intervjuer som presenteras på respektive kommun här nedan. 

Vi har även samlat in sekundär empiri såsom protokoll och information från kommunernas hemsidor.  

 

Vi har studerat fem kommuner i Östergötland och intervjuat dem via telefon och på plats på respektive 

kommun samt studerat deras hemsidor. I vissa fall har det funnits protokoll från 

kommunstyrelsemöten som berör digitalisering och strategier, dessa protokoll har vi tagit med som 

sekundär empiri.  

De fem kommuner som vi har intervjuat är Kinda, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping. 

Vi tolkar att det är en bra bredd på kommuner i studien då de finns representerade både i landsbygd, 

storstad och mindre stad. Bland dessa fem kommuner finns det kommuner som har ungefär samma 

antal anställda som det finns invånare i en annan kommun. Presentationerna av kommunerna är 

primär- och sekundärdata hämtat från respektive kommuns hemsida samt kvalitativa intervjuer. 

Respektive kommunerna presentera ytterligare i kommande avsnitt. Vi har valt att beskriva 

kommunernas samarbetsgrupper samt bygglovsansökan med egna rubriker då de är viktiga i 

sammanhanget. Vi har dessutom valt att ta ut information om antal invånare och fokus på kommunen 

har varit verksamheten samt vilka tjänster som kommunen erbjuder och hur deras digitalisering eller 

IoT strategi är dokumenterad och presenterad. 

Tabell 1. Beskrivning av respektive respondent 

Respondent Namn Roll Anställda/ invånare 

Kinda Kinda Kinda 1 000 / 10 000 

Linköping John Fristedt Utvecklingschef  9 000 / 160 000 

Mjölby Henrik Halvorsen IT-chef 2 200 / 27 000 

Norrköping Anders Römert IT-chef 11 000 / 139 000 

Söderköping Söderköping Söderköping 900 / 14 000 

Respondenterna som är IT-chefer ansvarar främst för IT-avdelningen och den digitala infrastrukturen 

samt att hjälpa till med olika ansökningar för medel gällande IT och digitalisering. 

Utvecklingscheferna ansvarar främst för de förvaltningar de är kopplade till, dessutom hjälper de 

verksamheten med olika ansökningar för medel gällande IT och digitalisering. 

4.1. Kommunala samarbetsgrupper 

I kommunerna finns det olika samverkansgrupper. I till exempel Norrköping kommun jobbar en 

person som regional utvecklingsledare för e-tjänster via Cesam Öst. Vilket innebär att denna person 

jobbar med kommunal samverkan kring e-tjänsteutveckling. När besökaren klickar sig till e-tjänster 

på Cesam Öst, då hittar hen dem på minasidor.kommunensnamn.se. Finspång kommun, Mjölby 

kommun, Norrköping kommun, Söderköping kommun, Vadstena kommun, Valdemarsvik kommun 

och Västervik kommun har sedan 2015 samarbetat via Cesam Öst med gemensam portal för e-

tjänster.  
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Det finns flera bra exempel på digitaliseringsprojekt i kommunerna, nämligen slutförda och 

implementerade projekt gällande införande av e-tjänster såsom serveringstillstånd, 

livsmedelsverksamhet, ekonomiskt bistånd, kulturskolan, tomtkö, betygskopia, anslutning till 

kommunalt vatten och avlopp med flera. Dessa projekt återfinns som befintliga e-tjänster på 

respektive kommuns hemsida. Cesam Öst studerar just för tillfället bygglovsprocessen som finns på 

Region Gotland och vill ersätta den nuvarande egna process med den. De hoppas på att de verktyg 

och system som finns i Cesam Öst skall vara kompatibla med bygglovsprocess.  

Linköping kommun är medlem i SKL nätverket; Beställargupp för välfärdsteknik, där fokus ligger 

på att beskriva kommungemensamma behov. Där lösningen t.ex. kan vara e-tjänster. De plattformar 

som nyttjas i Linköping är leverantör kopplade beroende på vilket behov som ska tillgodoses. Kinda 

kommun finns inte heller med i Cesam Öst då de tillhör en annan samverkansgrupp, nämligen 

ITSAM. ITSAM består av Boxholm kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, 

Åtvidaberg kommun och Ödeshög kommun. Gruppen leds via kommunalförbundet ITSAM och 

jobbar med support och drift av IT-funktioner på kommunerna. ITSAM erbjuder även 

verksamhetsutveckling där de tipsar om hur man använder verksamhetssystem i kommunernas 

verksamhet (ITSAM, 2018). Förutom att studera vilka samarbetsformer som finns mellan 

kommunerna så har vi ställt frågor som anses intressanta ur kommunens perspektiv på digitalisering. 

4.2. Empiri Kommun 

Kommunerna har kommit olika långt gällande digitalisering och implementering av IoT. De största 

kommunerna jobbar mer fristående tillsammans med sina digitaliseringsdirektörer med egna 

metoderna medan de mindre jobbar i olika samverkansgrupper såsom Cesam och ITSAM. Här nedan 

beskrivs sekundär empiri såsom antal medborgare och anställda i kommunen. Dessa uppgifter har vi 

samlat från kommunernas hemsidor. Det finns dessutom sekundär empiri som beskriver viktiga 

ståndpunkter från kommunerna.  

4.2.1. Kinda kommun 

Kinda kommun är en landsbygdskommun med cirka 10 000 invånare och 1 000 anställda. Vidare 

fokuserar Kinda Kommun på alla delar inom verksamheten såsom kommun och politik, bygg, bo och 

miljö, näringsliv och arbete, stöd och omsorg, trafik och infrastruktur, uppleva och göra samt 

utbildning och barnomsorg. I kommunen finns e-tjänster implementerade i alla kommunens 

verksamheter. Dokument för IoT eller digitaliseringsstrategi finns inte på kommunens sida, däremot 

finns beslut tagit av kommunstyrelsen där det framgår att man prioriterar “digitaliseringen” i 

budgetarbetet för år 2019 (Kinda kommun, 2018; Kommunstyrelsen Kinda kommun, 2018). 

4.2.2. Linköping kommun 

Linköping kommun är en stor kommun, den femte största i Sverige. Kommunen består av 160 000 

invånare med 9 000 anställda. Ett exempel på implementering av IoT i kommun är Vallastaden. Detta 

är ett stadsområde som beskrivs som en smart stad, vilken innehåller massor med IoT teknik. Vi sökte 

oss vidare för att hitta mer om IoT och digitalisering på kommunens hemsida. Vi gjorde två sökningar 

nämligen “internet of things” och “strategier digitalisering” på huvudsidan (Linköping kommun, 

2018). Detta ger ett antal träffar och vi bestämmer oss för att titta vidare på följande två dokument, 

Linköping kommun (2017a) “En digital agenda för Linköping 2017 - 2019” samt Linköping kommun 

(2017b) “Linköpings kommun Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti 2017”.  

Vi tolkar att dessa dokument beskriver strategier för digitaliseringen i Linköping kommun för 

perioden 2017–2019 (Linköping kommun (2017a). I kommunen använder man begreppet smart när 

man diskuterar uppkopplade saker, IoT. Linköping jobbar med kartläggningen av processer som styr 

smart förvaltning och därtill service samt bemötande (Linköping kommun, 2017b). 
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4.2.3. Mjölby kommun 

Mjölby kommun är en stad och landsbygdskommun med 27 000 invånare varav 2 200 är anställda i 

kommunens verksamheter. Kommunens arbete fokuseras på barn och utbildning, boende och miljö, 

kommun och politik, kultur och fritid, näringsliv och arbete samt stöd och omsorg. Vidare har Mjölby 

Kommunen har digitalt fokuserat på e-tjänster på tidigare nämnda områden. Kommunens IT-strategi 

beskrivs i dokumentet “IT-strategi för Mjölby kommun 2017–2020 (Mjölby kommun, 2017). 

Nyckelord för kommunen är “digitalisering, mobilitet och e-tjänster”, dessutom satsar Kommunen 

mycket på e-tjänster samt e-förvaltning och gör detta för att matcha nutidens och framtidens välfärd. 

I samarbetet med Cesam Öst via minasidor.mjolby.se så finns där även diverse e-tjänster införda 

exempelvis, tomtkö, ekonomiskt bistånd, skolskjuts, färdtjänst, synpunktsinlämning i samband med 

planarbete, Kulturskolan, Betygskopia med flera.  Mjölby ger sina medborgare en samhällsfunktion 

som är lättillgänglig och öppen. Det står “En framgångsrik IT-strategi är osynlig men levererar ett 

högst synligt och tydligt värde.” (Mjölby kommun, 2017). I en motion nyligen i kommunen lämnades 

förslag på att ta fram strategi för öppna data (Mjölby kommun, 2018). 

4.2.4. Norrköping kommun 

Norrköping kommun är en stor kommun med 139 000 invånare. I kommunen finns drygt 11 000 

anställda, vilket gör kommunen till den största arbetsgivaren i kommunen. Det finns e-tjänster till alla 

kommunens förvaltningar, e-tjänster såsom serveringstillstånd, livsmedelsverksamhet, ekonomiskt 

bistånd, kulturskolan, tomtkö, betygskopia, anslutning till kommunalt vatten och avlopp med flera. 

Riktlinjer för IT-verksamhet behöver uppdateras, det gäller alla förutom visualisering som 

uppdaterades förra året. Norrköping kommun har anställt en digitaliseringsdirektör som tillträder 

inom kort. Det bör innebära att en strategi för digitalisering sammanställs av den nya 

digitaliseringsdirektören. (Norrköping kommun, 2018). 

4.2.5. Söderköping kommun 

Söderköping kommun är en landsbygdskommun med 14 524 invånare varav 900 anställda i 

kommunens verksamheter, där man fokuserar på obligatoriska och frivilliga uppgifter i sina 

verksamheter.  

Söderköping Kommun satsar på digitalisering och då främst på e-tjänster för medborgarna. Detta är 

ett samarbete med Cesam Öst gällande e-tjänster för felanmälan, klagomål och synpunkter samt 

anslutning till kommunalt vatten och avlopp, intresseanmälan för god man med flera. (Söderköping 

kommun, 2018). 

4.3. Empiri Intervjuer 

Huvuddelen av studiens empiri består av data som vi samlat in via intervjuer. Dessa intervjuer var 

delvis på plats i kommunen och via telefon. Vi började med att ställa generella frågor gällande IoT 

via telefon för att sedan fördjupa oss i frågorna och ställa mer specifika frågor till respektive 

kommunal respondent. Vi hade då förberett oss med att leta upp material via protokoll på 

kommunernas hemsidor. Detta är en bra och genomarbetad empiri där vi tolkat kommunernas svar 

och sedan givit dem en chans att läsa igenom för att undvika grava misstolkningar. Empirin i 

kommande avsnitt är uppdelade i teman på samma sätt som Litteraturöversikten, se teman i kapitlet 

Metod. 

4.3.1. Digitalisering av kommun 

Vi ställde frågor om Digitaliseringsmyndigheten och digitaliseringsstrategi. Alla de respondenter som 

vi intervjuade hade en positiv inställning till digitaliseringen. Däremot ansåg de att det blev deras 
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ansvar att övertyga verksamheterna och implementera digitala verktyg i verksamheterna. 

Kommunerna hoppas på att Digitaliseringsmyndigheten skall bidra med standard för till att de får 

finansiella bidrag för digitaliseringen av kommunernas verksamheter. I intervjuerna beskrevs hur 

respondenterna såg på framtiden med digitalisering och IoT. 

Kommunerna hade inte någon tydlig uttalad IoT strategi, däremot så hade många av dem en IT- eller 

digitaliseringsstrategi. De flesta av dem hade fullt upp med att sammanställa en strategi. Vi ställde 

frågan, vad är kommunens digitaliseringsstrategi? De flesta av kommunerna påpekade att denna 

strategi skiljer sig från IT-strategin då digitaliseringsstrategin identifieras med verksamheterna. 

Alla kommunerna som studerades jobbade med digitalisering utifrån olika perspektiv eftersom de 

kommit olika långt. Respondenten i Kinda kommun och Respondenten i Söderköping kommun 

menade båda att de fokuserade på verksamheterna. Där Respondenten på Söderköping kommun 

fokuserade på sina verksamheter utifrån en IT-strategi, detta för att de skulle vara mer tillgängliga åt 

medborgarna och erbjuda dem digitala tjänster genom kommunens e-tjänster. Respondenten på Kinda 

kommun skapade också en tillgänglighet genom digitala e-tjänster, däremot fokuserade de på 

verksamheterna, men de hade en agenda för att skapa en digital plan. De väntade med 

digitaliseringsplanen eftersom det fanns statliga krav och lagar som styrde genomförandet av 

verksamhetsuppgifterna. Respondenten på Kinda kommun kommer däremot genom protokoll som 

beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen få ett beslut om budget för genomförandet av 

en digitaliseringsplan. Respondenten på Mjölby kommun liksom Respondenten på Söderköping 

kommun jobbade enligt sina IT-strategier, däremot så kommer Mjölby kommunstyrelse och IT-

avdelning att ta fram en digitaliseringsplan då beslut om detta fanns i protokoll. IT-chefen på Mjölby 

kommun fortsatte att det är då de skapar en digitaliseringsstrategi där IoT ingår. 

Respondenten på Linköping kommun och respondenten på Norrköping kommun som är de större 

kommunerna i vår undersökning hade kommit längre gällande digitalisering av kommunerna. De 

hade däremot kommit olika långt. Respondenten på Norrköping kommun menade att det var först 

efter att IT-avdelning organiserades direkt under kommunledningen som de kunde se nyttan med IT 

i organisationen. Vilket han ansåg gällde även för digitaliseringen, då det flyttades upp på 

kommunens agenda och den finns då med i deras beslut. Respondent på Norrköping kommun 

berättade vidare att de kommer ta fram kommunens digitaliseringsstrategi genom den nyanställda 

digitaliseringsdirektören. Digitaliseringsdirektören kommer att få ta mycket tid på sig och träffa 

verksamheterna samt personalen för att lyssna in behovet av digitalisering i verksamheterna. IT-

chefen på Norrköping kommun fortsätter med att säga att det blir utifrån det som de på IT-avdelningen 

kan leverera digitaliseringen till verksamheterna. 

Utvecklingschefen på Linköping kommun berättade att de hade en digital agenda inom alla 

verksamhetsområdena, både miljö och samhällsbyggnad och utbildningsförvaltning, skola, 

gymnasium och äldreomsorg och omsorg för funktionsnedsatta. Han fortsatte att berätta att det fanns 

olika insatsområden som de tittade på utifrån ett smart kommunperspektiv om hur man ska möta 

utmaningarna i samhället och kraven från medborgarna samt de som jobbar där. Respondenten på 

Linköping kommun fortsatte att berätta att de är en effektiv organisation med stöd av tillämpningar, 

där den digitala agendan är ett styrdokument för dem och kommunens förvaltningar. Där de ska 

förhålla sig till det som har politiskt beslutats i kommunstyrelsen alternativ kommunfullmäktige. 

Respondenten på Linköping kommun påpekade att i sociala sektorn så fanns det en helhetsstrategi 

som skulle ta utgångspunkt i tre perspektiv. De är organisation, samhälle och individ utifrån social 

sektorns målgrupper. 

Staten genom Digitaliseringsmyndigheten vill att kommunerna skall implementera 

digitaliseringsverktyg i sina verksamheter. Den nya myndigheten är planerad till hösten, den kommer 

att ge möjligheter för kommunerna att utveckla och standardisera digitaliseringen inom sina 
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verksamheter. Därför ställde vi frågor angående Digitaliseringsmyndigheten, bland annat vilka är 

kommunens förväntningar på den nya myndigheten?  

Respondenten på Kinda kommun menade att myndigheten bör hjälpa till att driva, finansiera och lösa 

kommunikationsfrågan gällande 1GB fiber till alla hushåll. Respondenten fortsatte att om denna fråga 

inte var löst så blir det problem för kommunerna att kommunicera med medborgarna digitalt. IT-

chefen i Mjölby kommun såg fram emot en myndighet som samordnade och pekade ut vilka 

plattformar och standarder som fanns att tillgå för kommunerna och deras verksamheter. 

Utvecklingschefen på Linköping kommun uppfattade myndigheten som en operativ myndighet då 

den skall tillhandahålla en gemensam samhällsservice åt kommunerna. IT-chefen i Norrköping 

kommun ansåg att detta är en ny spännande myndighet med mycket att ge. Han fortsatte med att säga 

att regeringen har nu rätt agenda, vilket är ett måste. Respondenten på Söderköping kommun 

berättade att de fokuserade på egna verksamheten då Digitaliseringsmyndigheten är inget som man 

diskuterade på kommunnivå i nuläget. Respondent på Söderköping kommun fortsatte att berätta att i 

dagsläget hade de fullt upp med att förbereda alla system för GDPR (The General Data Protection 

Regulation).  

4.3.2. IoT i kommun 

När vi frågade vad IoT innebar för verksamheten så svarade de flesta att de arbetade med vad de 

ansåg vara IoT men att de inte hade kommit så långt, eller att de jobbade på det. Det var många av 

respondenterna som ville installera ett brukarstöd i äldreomsorgen, men en del tog inte steget med att 

implementera sensorer utan istället ville de implementera monitorer. Flertalet respondenter har lyft 

fram att IoT med sensor skulle ge personalen mer rörelsemöjlighet, vilket de ansåg vara en möjlighet 

som skulle spara både resurser och tid. Här nedan är några av respondenternas kommentar.  

Respondent på Söderköping kommun påpekade att som kommun kunde det vara tveksamt att göra de 

här satsningarna på IoT. Kommunerna sitter med ganska begränsade budgetar och IoT är inte något 

som kan prioriteras i det läget. Däremot ansåg respondenten på Kinda kommun och respondenten på 

Mjölby kommun att det finns många möjligheter med IoT och då främst inom kommunens 

infrastruktur, t.ex. avlopps- och vattenledningar samt fiber och elledningar. Vidare berättade 

respondenten på Kinda kommun att det finns system som sköter rapportering av sjukanmälan och 

frånvaro i skolan som kan rapporteras in via nätet. Respondenten fortsatte med att förklara att genom 

IoT skulle man kunna kompetensutveckla personalen och utveckla arbetsuppgifterna samt göra 

samma saker och mer med befintlig personalstyrka. Istället för att bevaka med monitor, så bevakas 

omsorgen med sensor och mottagare. Vilket IT-chefen på Mjölby kommun höll med om. Han menade 

vidare att idéer om vad som kan göras och vad förvaltningarna vill göra skall tas omhand och 

tillgängliggöras åt verksamheterna. Respondenterna hade vissa förstudier och projekt som var 

relaterade till IoT. Till exempel övervakning nattetid i äldreomsorgen av de som vårdades i hemmet. 

Respondent på Mjölby kommun påpekade att digitaliseringsarbetet upptar ganska mycket tid just nu 

men då mest på ledningsnivå. Han fortsatte, att IT-avdelningen som den står och går idag så har den 

mer än nog med att försöka upprätthålla befintliga plattformar och de system som finns i 

verksamheten. 

Respondenten på Linköping kommun och respondenten på Norrköping kommun har en samsyn 

gällande rörelsemönster sensorer som fokuserar på avvikelser och skickar larm när en brukare till 

exempel fallit ur sängen. IT-chefen på Norrköping kommun ansåg att IT-avdelningen kan vara till 

stöd åt till exempel vård och omsorg, där de kan förändra den administrativa processen genom digitala 

verktyg och vara ett digitalt stöd till verksamheternas processer. Vilket utvecklingschefen på 

Linköping kommun förklarade med att i äldreomsorgen idag så finns flera olika typer av 

larmsensorer, till exempel fallsensorer. Dock är det ingen av dessa sensorer som kan lära sig hur 

rörelsemönster ser ut inom normalfallet och när det avviker. Han påpekade att det är så de tänker på 

IoT utifrån verksamheten och organisationen ur ett socialt sektorperspektiv. Han berättade vidare att 



28 

 

på kommunnivå har de olika samverkanspartners, såsom Vinnova. I den typen av kontext är 

Linköping kommun behovsägare och är till exempel med i en ansökning med Region Östergötland. 

Syftet är att säkerställa informationsförsörjning vid vårdövergångar, både för närstående, den 

enskilde och verksamheten. IT-chefen på Norrköping kommun höll med om att IoT och digitalisering 

är verksamhetsfrågor. Förvaltningarna måste ställa frågan till IT-avdelningen, till exempel vilket 

digitalt stöd de behöver och sedan kan IT-avdelningen leverera tjänsterna om bra IoT tillämpning. 

4.3.3. Tillämpning 

På frågorna hur IoT kan hjälpa verksamheten samt en trolig IoT lösning till verksamheten svarade 

respondenter följande; de ansåg att IoT ger fördelar till verksamheten som gör att genom IoT 

tillämpningen omstruktureras och omfördelas arbetsuppgifterna i verksamheterna. Däremot såg de 

inte att IoT stjälper personalen genom att avsätta dem, IoT finns i verksamheten som ett hjälpmedel 

för att skapa en bättre tillvaro för medborgarna och personalen.  

Respondenten på Kinda kommun menade att med monitorering kunde man övervaka och ge trygghet 

till de äldre och då ge en effektivare tillsyn. Personalen hinner då med andra uppgifter och kan öka 

kvaliteten hos brukarna. Vilket Respondent på Söderköping kommun höll med om då de ansåg att 

sensorer som övervakade nattetid i äldrevården var bra då de skulle kunna vara en hjälp i 

hemsjukvården och då för personalen inom hemtjänsten. Respondent på Kinda kommun påpekade att 

det kunde innebära att de inte behövde anställa 10 nya personal under en 10 årsperiod utan det räckte 

med kanske 5 nyanställningar. Detta ser de positivt på då de har ett krav på sig att effektivisera 

verksamheterna. 

IT-chefen på Mjölby kommun berättade att de i dagsläget har sensorer som läser av el och vatten och 

att detta är ett samarbete med Tekniska Verken i Linköping. Han fortsatte att berätta att de diskuterade 

att sätta sensorer i kommunens offentliga fastigheter med lösningar som digitala låssystem. De hade 

dessutom tittat på hur de kunde lösa problemet med nattbelysning med hjälp av sensorer. 

Respondenten på Linköping kommun och respondenten på Norrköping kommun ansåg även de att 

IoT i äldreomsorgen var ett bra exempel på IoT tillämpning. Utvecklingschefen i Linköping menade 

att man kan använda en rörelsedetektor och dess sensor för att ge trygghet till de äldre och personalen. 

Sensorn kan vara kopplad till sängen och när brukaren inte ligger i sängen så noteras en avvikelse i 

systemet. Vidare menar han att undersköterskor behövs i det mänskliga mötet och samtalet. Sensorer 

och teknik är bättre på ”att utan dröjsmål upptäcka”, och kan således frigöra tid för det mänskliga 

mötet. 

4.3.4. Underhåll  

De flesta av respondenterna ansåg att IoT fungerade bra till att avläsa olika värden på el och vatten. 

De fortsatte att berätta att det går även bra att avläsa bortfall, till exempel ifall man tappar 

vattentrycket i vissa delar av vattenledningarna, då det troligen är hål i ledningen. 

Respondenten på Söderköping kommun ansåg att de inte har resurser till att satsa på IoT och har 

därmed inga kommentarer gällande IoT underhåll. Kommunen hade inte fått någon förfrågan från de 

egna verksamheterna gällande IoT. Däremot ansåg respondenten på Norrköping kommun att de har 

använt IoT länge men att de inte kallar det för IoT. Respondent på Norrköping kommun förklarade 

att det har en givare implementerade i deras verksamhet för att prediktivt mäta slitage på 

spårvagnarnas hjul. Då detta slitage har påvisats så har åtgärder genomförts. IoT är främst till för att 

effektivisera tid och resurser genom att mäta avvikelser. Respondent på Kinda kommun ansåg att ett 

problem vid underhåll kunde vara att IoT är i stort behov av ström och nätverkskopplingar för att 

fungera oklanderligt och berättade vidare att IoT fungerar så länge som strömmen finns samt där 

systemen inte kraschat. Vilket IT-chefen på Mjölby kommun höll med om då han påpekade att om 

man inte förbereder de befintliga systemen för uppgradering till IoT så kan befintliga system krascha 
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eller gå ner. Han berättade vidare om ett scenario då varje elev på en skola fick varsin iPad och det 

var jättebra, fast det var ingen som kunde använda dem för att det fanns inget nät. Infrastruktur klarade 

inte av när 500 mobiltelefoner plus padda skulle koppla upp sig på nätet. Så enligt honom gäller det 

att tänka steget längre, hur kommer våra behov se ut en 5 år in i framtiden? 

4.3.5. Informationssystem 

Respondenterna på Linköping och Norrköping kommun menade båda att informationsklassificering 

och den nya dataskyddsförordningen, GDPR, är en möjliggörare i samband med molntjänster och 

IoT. Om det i de egna IT-avdelningarna finns kunskap om hur man reglerar IoT i molnet, då är det 

inget problem utan att i grunden beror detta på hur man som verksamhet behandlar sin information 

och molntjänster. Utvecklingschefen i Linköping berättade att Linköping som kommun jobbar väldigt 

traditionellt med IT via IT-avdelningen. Han menar att IoT är sprunget ur verksamhetsutvecklingen 

och det är där digitaliseringen behöver ske för att till exempel ge bättre medborgarservice. Vilket IT-

chefen på Norrköping kommun höll med om då han påpekade att om personalen inte är med “på 

tåget” när det kommer till införande av IoT eller något annat för den delen, så kommer det inte hända 

något gällande IoT oavsett än hur mycket sensorer och givare som finns i verksamheten. 

IT-chefen på Norrköping kommun funderade på hur de skulle lösa automatiseringen av övriga e-

tjänster (PDF-filer) och samtidigt hålla sig inom gränserna för GDPR. De var inte riktigt där, men det 

var under utveckling. Dessutom fanns frågor angående anslutningar, vilket vi tar upp i nästa avsnitt. 

Vidare berättade respondent Norrköping om hur vägrenhållningen fungerar i nuläget, att det till 

exempel manuellt sätts upp en skylt och det stängs av en hel vecka för att genomföra 

vinterrenhållning. Idag görs dessa vägavstängningar görs oavsett om det faktiskt finns behov av att 

städa. Istället tänker respondenten på Norrköping kommun att man efter att ha funnit behov för att 

städa tänder en skylt som delger information om vilken timme som det ska städas, och att bilister då 

kan parkera återstående timmar.  

4.3.6. Fjärranslutning 

På frågan vilken uppfattning kommunerna hade på utbyggnaden och automatiseringen av tjänster i 

förvaltningarna och infrastrukturen, svarade respondenterna med följande; eftersom Östergötlands 

kommuner är utspridda på stora areal så var lösningen med fjärransluten IoT något som alla 

respondenter ser positivt på. Det skulle innebära att de spar tid och resurser vid användningen av IoT. 

Respondent i Söderköping kommun hade samma tankar som övriga kommuner gällande 

fjärranslutning av el och vattenmätare. Där Respondenten på Kinda kommun menade att 

fjärranslutning är ett måste då brukarna i deras äldreomsorg bor med cirka 45 minuters avstånd. Det 

blir då väldigt tidskrävande då resurserna för omsorgen används till att köra bil istället för att fokusera 

på uppgifter inom omsorgen. Vilket inte var personalens fel utan själva arbetsformen där man kör i 

blindo till brukarna. IT-chefen på Mjölby kommun berättade att de haft fjärravläsning av elen och 

vatten ganska länge. De funderade på att i fastighetsdelen uppgradera sina system med sensorer och 

digitala lås, detta för att få till en automatisk bokning av lokaler. De funderade även på att bygga in 

IoT lösningar från början vid nybyggnation, då dessa fjärrlösningar framförallt spar tid. 

Utvecklingschefen i Linköping menade att det fanns olika insatsområden som de tittade på utifrån ett 

smart kommunperspektiv och att det fanns behov av olika sensorer på olika ställen inom omsorgen, 

allt från sensorer som känner avvikelser i rörelsemönster hos de äldre i äldreomsorgen till eventuella 

positioneringssensorer för personer med demensproblematik. IT-chefen i Norrköping menade även 

han att det fanns framförallt mycket tid att tjäna när man automatiserar olika funktioner. Till exempel 

pratade han om att istället för att stänga av en gata för gaturenhållning i flera dagar och att istället för 

att använda manuella skyltar, tänder en skylt som informerar om vilken timme städningen kommer 

pågå och sedan ha vägen öppen utöver det. 4.3.7. Tjänster  
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Vid frågan, ”om ni skulle implementera IoT idag vart tror ni det skulle fungera bäst, genom att 

informera eller automatisera delar av verksamheten?” Svarade respondenterna att de ansåg att IoT är 

ett verktyg som passade lika bra för att automatisera som informera. Respondenterna ansåg vidare att 

det är troligt att lösningar som de fokuserade på i sina verksamheter kunde lösas med digitala verktyg 

och kanske då med IoT. Det kunde vara olika IoT tjänster såsom att informera via informationssystem 

och automatisering via sensorer. De använder samtliga avläsning av el och vatten, vilket innebär att 

det finns möjligheter för automatisering och informering i kommunernas system via IoT verktyg. 

Respondenten på Kinda kommun ansåg att troliga lösningar var monitorstyrd bevakning, där som ger 

ett mervärde då personalen kan direkt se hur brukaren mår.. Vilket var på liknande sätt som 

Respondent på Söderköping kommun tittade på vidareutveckling av tjänster vidareutvecklas. 

Dessutom menade han att tjänster som via sensorer sköter dosering samt följer upp verkningarna av 

medicinering var bra IoT tjänster inom äldreomsorgen. 

Utvecklingschefen på Linköping kommun menade att sensorer skapar och ger trygghet till äldre och 

ger möjlighet för kvarboende samt hjälper till att hitta avvikande rörelsemönster. Alltså smarta 

sensorer som reagerar och agerar på avvikelser. Han fortsätter med att dessa sensorer kan även 

kontrollera olika andra värden t.ex., blod, puls, insulin, med mera.  IT-chefen på Norrköping kommun 

berättade om Trelleborgs kommun där socialtjänsten har automatiserat och robotiserat en tjänst för 

bidragsansökan, vilket IT-chefen är intresserad av samt att installera som digital tjänst i Norrköping 

kommun. 

4.3.8. Plattform 

Respondenterna är något frågande till hur IoT som system och plattform lever upp till frågor gällande 

kompatibilitet med befintliga system. De vill att Digitaliseringsmyndigheten tar fram en standard för 

offentlig sektor som både kommunerna och leverantörerna kan följa. 

Respondent Kinda menade att det blev svårt att digitalisera om hushållen inte har någon 

nätverksuppkoppling. Det går inte att göra en digitaliseringsresa utan att ha infrastrukturen klar. Han 

fortsatte att den nya myndigheten dessutom bör titta på hur man kan standardiserar så att diverse 

journalsystem mellan olika regioner, landsting och kommuner blir kompatibla med varandra. Vilket 

utvecklingschefen i Linköping höll med om och menade att Inera, som är ett kommun- och landstings 

ägt bolag, skulle kunna skala upp gemensamma funktioner för att skapa standarder och pressa 

kostnader. 

IT-cheferna på Mjölby och Norrköping kommun ansåg båda att de ville se att myndigheten 

samordnade och pekade ut vilka plattformar man skulle använda. Plattformar som SKL och 

Digitaliseringsmyndigheten stödjer. Vidare undrade IT-chefen i Mjölby om myndigheten kommer att 

bistå med medel samt ta fram en standard som är kompatibel för kommunernas befintliga plattformar. 

Enligt honom bör fokus ligga på hur man kan göra kopplingar mot de statliga systemen och 

befolkningsregistren. Detta drivs ofta i SKL regi, detta för att automatisera moment inom kommunen 

och den statliga myndigheten, en samkörning av systemen. 

På frågan vilka samverkansgrupper som fanns i kommunerna, så påpekade Respondenterna att 

kommunerna kommunicerar med varandra och samarbetar över länsgränserna i olika grupperingar. 

Det finns en efterfrågan av samverkan mellan grupperna där man kan dela idéer och erfarenheter. 

Respondent Kinda berättade att ITSAM hanterar hårdvara såsom datorer, mobiltelefoner samt 

mjukvara med övergripande system. Upphandlingar hanteras och system ägs av ITSAM. Respondent 

Kinda förklarade vidare att fiberutbyggnaden som görs av ITSAM går genom beställning av 

kommunen. Det finns då alltså ett samarbete över länsgränsen mellan Kalmar län och Östergötland 

län. IT-chefen i Mjölby menade att det fanns en samverkan med regionen och alla kommunerna enligt 

13K. Mjölby och Söderköping ingår båda i ett samarbeten kring e-tjänster, något som heter Cesam 
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öst, där sammanlagt sju kommuner ingår. Det finns också ett samarbete över länsgränsen Kalmar län 

och Östergötland län där de samverkar med en gemensam e-tjänstplattform. IT-chefen på Norrköping 

kommun höll med om dessa former då även de ingick i Cesam Öst. Han fortsatte och berättade att 

kommunen har anställt en digitaliseringsdirektör som skall hjälpa dem med att ta digitaliseringen av 

verksamheten till nästa nivå. 

Utvecklingschefen i Linköping berättade om omsorg och social sektor, där de identifierade olika 

digitala gemensamma insatsområden. De här aktiviteterna ska ju korrelera med det som de har i sina 

planer, men utgångspunkten är den regionala agendan. Där ser de att till exempel sammanhållen 

journalföring över vårdgivargränserna är viktig för att kunna möta upp vid varje vårdtillfälle beroende 

på vem som är vårdgivare och vem som är juridisk person. Respondenten på Linköping kommun 

berättar att till kommunens e-tjänster har kommunen en egen plattform. 

4.3.9. Framtid 

Vid frågan vilket tidsperspektiv det var på implementering av IoT lösning i verksamheten svarade 

respondenterna följande; de ansåg att det är troligt att en lösning kunde implementeras under de 

närmaste åren, respondenterna fokuserar på verksamheten men ansåg att det bör finnas medel för 

digitala men även kanske IoT-lösningar. Respondenterna ansåg vidare att det är troligt att en lösning 

kommer att finnas i kommunerna mellan 2018–2020. 

Respondent Kinda ansåg att troliga lösningar var monitorstyrd bevakning och automatisering av 

bygglovsansökan. Respondenten på Söderköping kommun menade att de väntade tills verksamheten 

var redo för IoT, kanske om ett par år. IT-chefen i Mjölby tror att de är klara med 

digitaliseringsstrategin strax efter budget tagits för 2019. Linköping och Norrköping menade båda att 

sensorer för avvikelser såsom fallsensorer och sensorer som registrerar avvikande rörelsemönster ger 

trygghet åt brukarna men även personalen. Detta är system som kommer att implementeras i 

framtiden i kommunen. IT-chefen i Norrköping vill även se att det finns digitala nycklar för att låsa 

och låsa upp, samt registrera när någon låser och lämnar bostaden inom äldreomsorgen. 
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5. Analys 

Vi har analyserat vårt empiriska primär- och sekundärdata tillsammans med litteraturen från 

litteraturöversikten samt teori som vi beskrivit under detta kapitel. Vi gör jämförelse mellan 

empiriska data och litteratur för att ge trovärdighet till primär- och sekundär datainsamling. 

 

Studien fokuserar på IoT användning inom kommunala verksamheter och vilka strategier som ligger 

som grund för kommunernas digitalisering. Analysen är indelad i teman som vi tidigare beskrivit i 

empirin. När vi intervjuade respondenterna i kommunerna angående IoT tolkade vi att det rådde en 

osäkerhet om hur man skulle förhålla sig till att uttala sig om att IoT gällande besparing och 

omfördelning av resurser i verksamheterna. Respondenterna menar att det finns en osäkerhet 

angående att någon tar illa vid sig och känner sig överflödig. De menar vidare att detta inte är vad 

IoT är till för enligt Blowers, Iribarne, Colbert och Kott (2016). IoT är ett verktyg som ska behandlas 

som just ett verktyg och ett hjälpmedel i verksamheten och inte ses som en ersättning för människor 

(Blowers et al, 2016; Saarikko et al, 2017). En av utvecklingscheferna i kommunerna, respondenten 

på Linköping kommun påpekade även att IoT inte kan ersätta den sociala närvaron av en människa 

eller kommunikationen mellan två människor och därför kommer inte verktyget ersätta människan. 

Saarikko et al (2017) håller med och menar vidare att IoT med insamlat data kan läsa av 

kundbeteenden och ge tillbaka värden i form av information. Däremot kan verktyget ej läsa av 

avvikelser såsom känslor och därför kan bara vissa moment i arbetsinsatsen tas bort och ersättas av 

IoT.  

5.1. Digitalisering av kommun  

Respondenternas förväntningar på Digitaliseringsmyndigheten skiftade och respondenterna ansåg att 

myndigheten var spännande. Då respondenterna kommit olika långt med digitaliseringen i 

verksamheterna så fanns det respondenter som inte diskuterat myndigheten på kommunnivå.. 

Respondenterna ansåg att myndigheten tillsammans med SKL skulle peka ut en standard för 

digitaliseringen i kommunerna. 

 

Vi tolkar att kommunerna gärna tar emot hjälp från staten genom Digitaliseringsmyndigheten. Staten 

genom regeringskansliet och SKL menar att myndigheten skall hjälpa Sveriges kommuner utifrån en 

nationell digital infrastruktur som skall skapa en standard till kommunernas infrastruktur. Regeringen 

påpekar att kommunerna skall ges möjlighet att fokusera på sina verksamheter och 

Digitaliseringsmyndigheten skall fokusera på digital infrastruktur (Regeringskansliet, 2017a). 

Respondenterna i de större kommunerna berättade att de jobbade aktivt tillsammans med kommunens 

digitaliseringsdirektör med att ta fram en digital agenda för alla kommunens verksamheter. 

Respondenten i Norrköping kommun och respondenten i Mjölby kommun påpekade att det var viktigt 

att digitaliseringen uppgraderas som en del av verksamheterna och att IT-avdelningen löd direkt under 

kommunledningen. Respondenterna menade att det var först genom digitaliseringsstrategin som man 

såg handling och nytta med de digitala verktygen. Respondenterna bearbetade det digitala arbetet i 

verksamheterna utifrån olika strategier såsom IT-strategier, digitaliseringsplaner och digitala 

agendor. De var däremot överens om att dessa dokument kommer inom något år omarbetas till 

digitaliseringsstrategier för kommunernas verksamheter. Vi tolkar att det finns en digital agenda i 

kommunerna och behovet av att digitalisera verksamheterna har ökat och därmed avsätter man tid 

och resurser för utvecklingen av digitaliseringsstrategier. Arbetet går snabbare i de större 

kommunerna då de har anställt digitaliseringsdirektörer som sköter arbetet med digitaliseringen. De 

mindre kommunerna inväntar Digitaliseringsmyndigheten och hoppas på vägledning genom 

myndigheten. 
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SKL (2018b) menar att en digitaliseringsstrategi hjälper kommunerna med digitaliseringen i sin 

verksamhet. SKL(2017a) anser att digitaliseringsstrategi är ett måste då man vill ta nästa steg med 

digitalisering av verksamheten. Staten genom regeringskansliet påminner om att man satsar 45 

miljarder årligen till offentliga sektorn och menar dessutom att Digitaliseringsmyndigheten ska 

utveckla en standard för den digitala infrastrukturen till våra kommuner. Vi tolkar detta som att staten 

vill att kommunerna skapar en digitaliseringsstrategi för alla sina verksamheter. Det underlättar 

arbetet med budgethanteringen för digitaliseringen samt identifiering av vilka verktyg som 

verksamheterna har behov av. 

Respondenterna i studien hade verksamheterna som huvudfokus och arbetar utifrån att effektivisera 

dessa verksamheter samt följa lagar och regelverk som gäller i dessa konstellationer. Respondenten 

på Kinda kommun menade att de har inte tillräckligt med resurser, att de lägger sin tid på 

verksamheten, vilket även respondenten i Söderköping kommun höll med om då de hade fullt upp 

med att förbereda verksamheterna för GDPR. Respondenterna var överens om att verksamheterna 

styr digitaliseringsfrågan. 

 

Staten genom offentliga sektorn sänder ut signaler om att kommunerna skall digitalisera och bygga 

ut ett sensornät. Regeringskansliet (2017a). I avsnittet Kommun och verksamhet i 

Litteraturöversikten, beskrivs obligatoriska uppgifter och frivilliga uppgifter. Vi tolkar att 

digitalisering inte finns med som frivillig eller obligatorisk funktion i verksamheten. Adryan et al 

(2017) påpekar att det finns stor potential att spara pengar och tid genom att implementera ett 

automatiskt underhåll av utrustning genom IoT. Det är först och främst sociala sektorn och omsorgen 

med både social, barn och äldreomsorgen som skall ombesörjas (Regeringskansliet, 2015).  

Vi tolkar att de mindre kommunerna inte har möjlighet att satsa på IoT och digitaliseringsstrategi. De 

väntar och ser vilka problem de större kommunerna ställs inför. Detta för att inte göra om samma 

misstag när deras organisationer och verksamheter är mogna för IoT. Adryan et al. (2017) menar att 

IoT är ett verktyg för att ge tillbaka en nytta såsom effektivisering av verksamheten samt besparing 

på resurser och pengar. Vi tolkar detta som att digitala verktyg som IoT har en potential att spara på 

både finansiella medel och resurser, vilket är två av de sätt som kommunerna vill effektivisera sina 

verksamheter, men de väljer att invänta ett politiskt stöd. 

5.2. IoT i kommun 

I studien berättade respondenterna hur de inom äldreomsorgen körde ut till brukarna utan att veta vad 

som förväntades av dem. De ser därför möjligheterna med digitaliseringen och verktygen såsom IoT 

att informera personalen om läget hos brukarna, vilket innebär att det finns sensorer som känner av 

avvikelser i brukarens rörelsemönster. Det kan vara en avvikelse då brukaren ramlat ur sängen. 

Övervakningen sker med IoT och uppkopplade sensorer. Respondenterna kan då omfördela 

personalen till andra uppgifter istället för att till exempel köra bil i blindo till brukarna. 

Respondenterna menar att de kan effektivisera verksamheterna genom besparingar av resurser och 

finansiella besparingar. Respondenterna påpekade att IoT i första hand var ett hjälpmedel till 

personalen och verksamheterna. Respondenterna inom äldreomsorgen ansåg att de hade ett stort 

behov av till exempel rörelse detektorer som läser rörelsemönster samt digitala lås och larm. 

Saarikko et al (2017) menar att det finns både finansiella medel och resurser att spara vid ett införande 

av IoT. Det är dessutom ett effektivt hjälpmedel för att ta bra och rätt beslut utifrån kommunens 

inkommande och utgående data (Saarikko et al, 2017). Vi tolkar detta som till exempel att man med 

hjälp av en rörelsedetektor kan konstatera avvikelser i brukarens rörelsemönster och på så sätt få larm 

om brukaren fallit ur sängen. Vilket Zabasta et al (2017) håller med om då IoT är effektivt som smart 

service och då genom övervakning och styrsystem (Zabasta et al, 2017). 
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Respondenterna menade att det fanns en rädsla hos personalen att de digitala verktygen som IoT 

skulle ersätta dem fullt ut. Respondenten på Linköping kommun menar att undersköterskorna behövs 

i det mänskliga mötena och samtalen samt att tekniken frigör tid för de mänskliga mötena. Om 

personalen inte accepterar IoT så kommer detta verktyg inte användas som hjälpmedel i 

verksamheten, vilket samtliga respondenter höll med om. Saarikko et al (2017) anser att det är främst 

inom logistik som man kan göra de största effektiviseringarna där man implementerar IoT i service 

och underhåll funktioner. Däremot ersätter IoT dock inte människan och det mänskliga ögat fullt ut 

(Saarikko et al, 2017). Respondenten på Kinda kommun ansåg att det var digitalisering av e-tjänster 

som de fokuserade på, inte automatiserade sensorer. Respondenten på Linköping kommun menade 

att det fanns en mognadsgrad om hur de tänker kring krav, tillgänglighet och förväntningar utifrån 

medborgarna.  

Vi tolkar detta som att IoT system i kommunerna är till exempelvis sensorer i olika infrastrukturer 

som vattenledningar och elledningar. Där sensorerna mäter avvikelser och varnar om problem. Där 

medborgarna inte har en aning om sensorerna men har alltid rent vatten i sina kranar. Dessutom finns 

det system i kommunerna som informerar, till exempel monitorer som informerar om antal 

parkeringsplatser. Vi tolkar även att det är viktigt att verksamheten är väl informerad om funktionerna 

i IoT och på vilka sätt som verktyget kan hjälpa verksamheten. 

5.3. Tillämpning 

Respondenterna menar att digitaliseringsstrategin till viss del är ett styrdokument som beskriver 

tillämpningen av digitala verktyg i kommunerna. Respondenterna beskriver övervakning med 

sensorer som en bra tillämpning med IoT. Det kan vara en rörelsesensor som är kopplad till sängen 

och när brukaren inte ligger i sängen så noteras en avvikelse i systemet. När det gått en viss tid så går 

det ut ett larm om att brukaren troligen ramlat ur sängen. Respondenterna ansåg att de har samma 

problem och behov och funderar därför på lösningar som utnyttjar både monitorer och 

rörelsedetektorer. Det finns även förslag på tillämpningar genom GPS att kontrollera demenssjuka så 

att de kan bo kvar i egna hemmet längre då man har kontroll på deras rörelsemönster. En tillämpning 

kan vara parkeringar i ett parkeringshus där sensorer känner av hur många platser som är tomma. 

Informationen delges på en monitor på vägen in i staden och parkeringshuset. 

 

Vi har tolkat att de respondenter som vi har intervjuat har efterfrågat sensorer som läser avvikelser i 

rörelsemönster. IoT system beskrivs oftast som smarta system som ger tillbaka ett behov till 

användaren, ett behov grundat på information och data som användaren delgivit systemet. Saarikko 

et al (2017) påpekar att man måste ställa sig frågan, vad vill vi åstadkomma med systemet? Ska 

systemet informera eller automatiseras via IoT? Edwards (2016) anser att systemet är utformat så att 

sensorer och algoritmer fungerar men att de inte är tillgängliga för slutanvändaren. Vi tolkar detta 

som att IoT skall leva upp till användarnas och verksamheternas behov, däremot är det inte viktigt 

för verksamheterna eller användarna att vet hur de fungerar. Zabasta et al (2016) påpekar att det 

dessutom är viktigt att det finns en gemensam arkitektur och plattform, att systemen lever upp till den 

standard som SKL (2017a) anser att offentliga system skall ha. Regeringskansliet (2017a) liksom 

respondenterna menar att alla nivåer inom den offentliga sektorn behöver en ökad digital mognad och 

kompetens inom digitalisering och IoT. 

Vi tolkar detta som att tillämpningen kan beskrivas som en efterfrågan där smarta system tar hand 

om en efterfrågan som att leverera behovet. Ett behov av att informera genom ett informationssystem, 

till exempel hur många lediga parkeringsplatser det finns eller automatisera genom en tjänst som till 

exempel leverera rent vatten eller el till kommuninvånarna. Adryan et al (2017) menar att detta är 

system som skall fungera men inte synas och beskriver dessa system som svarta lådor. Adryan et al 

(2017) och Edwards (2016) håller med varandra då de skriver att slutanvändare bara vill använda 

systemet och inte är intresserad av tekniken bakom. Vi tolkar detta som att IoT skall verka men inte 

synas, vilket kan vara en automatiserad funktion, till exempel via kommunernas infrastruktur. Sedan 
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finns perspektivet informera där information via IoT skall distribueras till slutanvändare som 

användbar information. Detta kan ske via ett gränssnitt till exempel en monitor, telefon eller display. 

Stackpole (2016), menar att organisationerna bygger nätverk som inte tar tillvara på insamlat data 

och dessutom inte ger någon bättre service. Vi tolkar att det är detta som staten vill undvika. Staten 

vill undvika Stackpoles (2016) påståenden genom att skapa en standard för systemen inom offentliga 

sektorn. 

5.4. Underhåll 

Det fanns även en efterfrågan på automatiskt underhåll, Respondenten på Norrköping kommun 

förklarade att det finns en givare på ett speciellt ställe i stan som mäter slitaget på spårvagnhjulen 

innan de tas in på service. Detta kan beskrivas som prediktivt och förebyggande underhåll. Zabasta 

et al (2017) anser att sensorer kopplade till samhällssystem ger kostnadsminskningar på 

systemunderhållet. Vi tolkar detta som att det finns ett löpande underhåll av hjul som förebygger 

olyckor. Eftersom avvikelser och förslitningar aktivt kontrolleras. Detta ger verksamheten möjlighet 

att planera arbetet. 

Vidare förklarade respondenten på Kinda kommun om att de har avläsare på vatten och elsystem, 

som gör avläsningen manuellt. Respondent på Söderköping kommun menade att automatisering och 

informering av underhåll inte fanns budgeterat och därför prioriteras det ej. Zabasta et al (2017) menar 

att samtidigt som det finns ett behov av automatiskt underhåll så finns det ett behov att få ut 

informationen. Vi tolkar detta som att våra respondenter har ett behov av automatiskt underhåll men 

att de mindre kommunerna inte har budgeterat sina verksamheter med automatiskt underhåll och 

därför prioriteras det inte. 

Respondenterna menade att det var viktigt att finna stöd i verksamheterna för implementering av IoT 

och underhåll. Vi tolkar detta som att automatiskt underhåll spar resurser då man snabbt kan 

informera och genomföra underhållet utan långa stopp. Detta medför att man spar pengar eftersom 

varje längre stopp medför kostnader, till exempel kan man inte få in intäkter när gator vid 

vägrenhållning är avstängda i flera dagar jämfört med några timmar. 

5.5. Informationssystem 

Respondenterna i studien menade att det fanns olika sätt att informera och tillgodogöra sig 

informationen till exempel via monitor i kommunala byggnader och intill vägen, smartPhone och 

datorer som informerar medborgarna efter sökning. De påpekade att verksamheterna skulle spara 

både tid och resurser ifall deras system var uppkopplade och fungerade i realtid. De menade att istället 

för att söka på antal lediga parkeringsplatser så får man informationen på till exempel telefonen när 

man närmar sig parkeringsplatsen. Respondenten i Norrköping kommun gav ett exempel och beskrev 

det som renhållning av gator. Istället för att stänga av en gata specifika dagar så skulle de istället 

kunna stänga endast när det fanns ett behov av underhåll och under den specifika tiden. Detta kunde 

informeras via en monitor som fanns installerad. Respondenterna menade att det var detta som de 

förknippade med IoT, att de kunde få informationen i realtid. 

 

Beynon-Davies (2013) och Deakin (2014) menar att information och kommunikationshantering 

(IKT) är oberoende av tekniken, det är ett sätt att inkapsla systemet. Detta kan vara ett system som 

Adryan et al (2017) beskriver som information om tillgängliga antal parkeringsplatser i en stad. Ett 

system som levererar information i realtid. Det kan beskrivas som uppdaterad information som gäller 

just nu, vilket kan beskrivas utifrån vilken teknik som helst. Vi tolkar att det skulle kunna vara ett IoT 

system som är skapat för medborgarna och samhällets vidareutveckling. Ett system som med hjälp 

av sensorer skickar information vidare till ett informationssystem och en display. Där medborgarna 

får ta del av informationen i realtid. 
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5.6. Fjärranslutning 

Respondenterna i samtliga kommuner var överens om att fjärranslutning i äldreomsorgen var ett 

måste då brukarna bodde över stora areal och en fjärranslutning med IoT där en sensor kände av 

rörelsemönster skulle spara tid för personalen då de inte behövde köra i blindo. Det kunde till exempel 

vara en fallsensor som larmade när avvikelsen visade att brukaren fallit ur sängen. Ett larm visades 

då på en display hos personal på hemtjänsten som tog sig till brukaren och hjälpte personen tillbaka 

till sängen eller sjukhuset. I vissa kommuner diskuterar man monitorövervakning då personalen 

snabbt kan se om brukaren som fallit ur sängen har behov av ambulans. 

Respondenterna berättade att det fanns ett behov av fjärranslutning av olika delar inom infrastrukturen 

såsom vatten och el avläsning med mera. Dessutom såg de fjärranslutning skulle fungera bra i de 

kommunala fastigheterna där man genom en sådan lösning skulle kunna sköta uppvärmningssystem 

via fjärranslutna sensorer samt öppna och stänga dörrar med digitala lås.  

Zabasta et al (2016) anser att vid automatisering studerar vi främst vattenförsörjning, fjärrvärme, 

byggnadsunderhåll och elförsörjning. Dessa system är fjärranslutna via en resursmätare som kan mäta 

distribution av vatten och värme men kan också avläsa temperatur, elförsörjning och luftfuktighet 

med mera, vilket Adryan et al (2017) håller med om och menar att det även gäller informationssystem. 

SKL (2017b) menar att ett annat exempel på fjärranslutning är digitala lås som ger en trygghetskänsla 

åt både personal och brukare. Vi tolkar detta som att kommunerna ser potential med att fjärrstyra 

system genom fjärranslutna sensorer. Där man kan styra tidigare system om avvikelseinformation, 

till exempel om en vårdare får ett larm, då måste vårdaren ta sig till vårdtagaren snabbt. 

Rörelsesensorer med fjärranslutning blir indirekt ett styrsystem som prioriterar om arbetsuppgifter 

för personalen. Det blir då viktigt att vårdaren snabbt kan komma in i fastigheten där brukaren 

befinner sig, vilket kommunerna löser med att installera fjärranslutna digitala lås hos brukarna. 

5.7. Tjänster 

Respondenterna menar att tjänster som är specifika för äldrevården är tjänster som styrs via sensorer 

som kontrollerar medicinering, fall, positionering, digitala lås och värden såsom till exempel 

blodtryck och insulin. Respondenterna anser att infrastrukturen styrs mest utifrån sensorer som 

kontrollerar vattenledning, elledningar, vägar och parkeringsplatser med flera. Det är sensorer som är 

resursmätare som till exempel mäter distributionen i de olika näten. 

Adryan et al (2017) anser att tjänster kan vara mervärdestjänster som till exempel automatiserat 

underhåll. Westergren et al (2017) menar vidare att digitala tjänster har en låg kostnad jämfört med 

traditionella tjänster. Vilket vi tolkar som att en analog tjänst har ett större behov av resurser såsom 

personal och tid och får på så sätt en större kostnad än en digital tjänst som sköter samma arbete med 

hjälp av en sensor och ett intranät. Vi tolkar dessutom att ett automatiskt underhåll kan vara det vi 

tidigare studerade i underhåll. 

5.8. Plattform 

I nuläget hade de mindre kommunerna samarbeten i olika kommunala konstellationer såsom ITSAM 

och Cesam Öst där de samarbetade främst genom e-tjänster och gemensamma plattformar för e-

tjänster. Respondenten i Kinda kommun ingår i ITSAM och respondenten i Mjölby kommun, 

respondenten i Norrköping kommun och respondenten i Söderköping kommun är med i Cesam Öst 

medan respondenten i Linköping har en egen plattform. Vi tolkar att ITSAM och Cesam Öst är bra 

forum, då man gemensamt har tagit fram strukturer för e-tjänster och dessutom söker gemensamma 

framtida lösningar. Westergren et al (2017) menar att dessa plattformar som innehåller alla tjänster 

skapar ett mervärde till verksamheterna. Adryan et al (2017) anser att man benämna dessa plattformar 

till exempel smart kommun när man diskuterar plattformar i en kommun.  
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Respondenterna i studien undrade hur dessa system skulle leva upp till alla olika system som fanns i 

deras organisationer. Edwards (2016), Sowe et al (2014) och Adryan et al (2017) menar vidare att 

dessa nät skickar information i realtid. Enligt dem har dessa nät en infrastruktur med hög kapacitet 

vilket bygger på ett molnbaserat system som dessutom kan ge bättre returdata på allt IoT vill koppla 

med och till. Adryan et al (2017) menar att i dessa plattformar finns applikationer som påverkar alla 

kärnfunktioner som nämnts tidigare.  

Respondenten i Linköping kommun var positivt inställd till dessa plattformar då han menade att det 

handlade om att vara påläst om hur man reglerade IoT i molnet och sättet som verksamheterna 

behandlade säkerheten och molntjänsterna. Respondenterna påpekade att de hade många olika system 

och vissa av dem inte var kompatibla. Vilket även Zabasta et al (2017) anser är ett generellt problem 

i kommunerna. Däremot så ser han att lösningen är att genom gateways och sensorer via nättjänster 

skapa delbara applikationer, data och information. Zabasta et al (2017) menar att man skapar en 

plattform på molnet för dessa konfigurationer. Vi tolkar att bästa platsen för en implementation av 

IoT är via en plattform på molnet. Vidare tolkar vi att i en IoT-plattform ingår flera eller alla de 

kärnfunktioner som vi nämnt tidigare nämligen tillämpning, underhåll, informationssystem, 

fjärranslutning och tjänster. Dessa tillsammans ger plattformen en komplett funktionalitet. 

Digitaliseringsmyndigheten kommer att ta fram en standard för offentliga sektorn så att de vet hur de 

skall konfigurera sina nuvarande system med kommande system. Vi tolkar att i dagsläget fortsätter 

kommunerna att jobba i samverkansgrupperna tills något bättre dyker upp. 

5.9. Framtid 

Respondenterna i studien är mitt uppe i utvecklingsfasen av digitala verktyg i sina verksamheter och 

för vissa av kommunerna innebar det implementering av IoT. De funderar på hur och när de kunde 

på ett smart sätt implementera dessa verktyg i sina verksamheter. De flesta respondenterna ansåg att 

en IoT funktion med brukarstöd och en IoT implementering i infrastrukturen är de första som de har 

intresse för när det kommer till IoT. Respondent Söderköping däremot inväntade verksamheterna och 

när de är redo för IoT. 

Staten har genom olika artiklar beskrivit hur nya Digitaliseringsmyndigheten skall ta ansvaret genom 

att hjälpa kommunerna med digitaliseringen av verksamheterna. Detta så att kommunerna kan 

fokusera på de obligatoriska och frivilliga uppgifterna i verksamheten. Vi tolkar att respondenterna 

har påbörjat tanken med att automatisera sina digitala verksamheter och är positivt inställda till 

digitala verktyg. Vi kan vidare se att IoT börjar att omvandlas till IoE (Internet of Everything) på 

grund av den ständiga utvecklingen av verktyget.  

Vi tolkar att IoT i framtiden är ett verktyg som löser alla tidigare säkerhetsproblem, då man enligt Yu 

et al (2017) uppgraderat IoT till IoE som består av självlärande sensorer som tillgodoser dynamiska 

krav i realtid. Hwang & Chen (2017), håller med om att det sker utveckling av IoT och att det mest 

handlar om att utveckla sociala mänskliga förmågor. Yin et al (2016) menar att vidareutvecklingen 

av IoT och dess verktyg sker ständigt och att de har hittat vissa flaskhalsar gällande mobila enheter 

och tror sig kunna lösa dessa med solceller på handenheterna. Vi tolkar att vetenskapen inom IoT vill 

skapa smarta verktyg som behandlar mänskliga förmågor. Det tolkar vi som en utmaning därför att 

mänskliga förmågor uppgraderas även dom men inte så snabbt som digital vetenskap och teknik.  
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6. Slutsatser och kunskapsbidrag 

I det här kapitlet sammanställer vi vad vi har kommit fram till under analysen och vår studie i 

helhet.  

 

Syftet med vår uppsats var att genom frågeställningar om IoT undersöka hur kommunerna i 

Östergötland använder IoT i sina verksamheter samt vilka strategier de har gällande digitalisering. Vi 

ville även undersöka om det finns ett samband mellan kommuner som har digitaliseringsstrategi och 

implementering av IoT.  

Sveriges kommunerna är komplexa organisationer och att dessa organisationer finns över hela landet 

i olika konstellationer och deras första prio är verksamheten. En verksamhet som är uppdelad i skall-

krav och bör-krav och vars uppgifter och verksamheter styrs enligt kommunallagen som är reglerad 

i regeringsformen. Lagen innehåller ett stort antal författningar om kommunernas verksamheter som 

inriktning (Regeringskansliet, 2008). Därtill ska kommunen genom kommunfullmäktige godkänna 

och ta beslut om eventuella strategier som tagits fram genom IT-avdelningen och kommunledningen. 

Då kommuner oftast har en snäv ekonomi och dessutom står inför valet att effektivisera sin 

verksamhet så kommer alltid verksamheten före tekniken. Ibland kan det dock leda till en 

kombination om tekniken anses tillräckligt nödvändig för målet. Däremot vad vi kan se nu är att 

staten satsar på en ny Digitaliseringsmyndighet som skall hjälpa kommunerna att ta steget att 

digitalisera sina verksamheter. Vi har inte sett någon aktiv handling gällande detta men vi väntar och 

ser vilka handlingar och projekt som Digitaliseringsmyndigheten har att erbjuda. 

Vi har två forskningsfrågor som vi besvarar utifrån värden som vi fått genom analysen här ovan. 

● Hur kan IoT användas inom en kommun? 

 

Det finns lika många sätt att använda IoT i en kommun som det finns viljor. Det är endast fantasin 

och verksamheten som sätter gränsen för användning av IoT. Vill inte verksamheten använda IoT, då 

kommer inte verksamheten att använda IoT och därmed inte heller kommunen i helhet. 

Verksamheterna ser en nytta med verktyget som bland annat används inom äldreomsorgen, 

kommunens infrastruktur. Trots dessa kunskaper är det tydligt att kommunerna gör endast det som 

krävs av kommunen enligt lagen och det kommunledningen samt kommunfullmäktige har beslutat.  
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Figur 2: IoT i en kommun och hjälpmedel för att skapa IoT 

Vi avsåg att genom vår studie hitta ett gemensamt tillvägagångssätt. Kommunerna har kommit olika 

långt då vissa har installerat och använder IoT, medan andra bara läst om IoT i nuläget. I 

kommunernas verksamhet används IoT på olika sätt. Det används främst genom att samordna, 

kontrollera samt distribuera tjänster och automatisera vissa tjänster i verksamheterna. Vi har skapat 

en figur, (Figur 2) som är vårt kunskapsbidrag och som visar på några få men vanliga IoT funktioner 

som kan användas i en kommun och dess verksamhet. Det är framförallt de funktioner som kommit 

upp under intervjuerna och som finns med i Empiri kapitlet. Vi tolkar att dessa funktioner är viktiga 

för kommunerna i vår studie, då de berättat om dem vid intervjuerna.  

Därtill finns även ett förslag på hur man kommunicerar utveckling av IoT i kommunen. 

Respondenterna anser att det är viktigt att IT-avdelningen (2) får direktiv av kommunledningen (1) 

om att det finns beslut att utveckla IoT funktioner i kommunens verksamheter (3 & 4). IT-avdelningen 

informerar förvaltningarna om att de skall komma in med förslag gällande IoT funktioner för sina 

verksamheter. När verksamheterna (3 & 4) haft möten och kommit fram till förslag, då skickar de 

dessa förslag till IT-avdelningen (2). IT-avdelningen tar då beslut om i vilken turordning de skall 

utveckla förslagen och lägger till det till IoT-strategin. När funktionerna är klara för användning 

installerar IT-avdelningen dessa till respektive verksamhet.  
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I vår litteraturöversikt kan vi läsa om Digitaliseringsmyndigheten som skall hjälpa och bistå våra 

kommuner med olika standarder och finansiella medel. Vi tror dock att Digitaliseringsmyndigheten 

kommer att vilja se att kommunerna har en digitaliseringsstrategi för att kunna söka eventuella anslag 

via myndigheten, om det nu kommer visa sig vara en möjlighet. 

● Vilken digitaliseringsstrategi har kommunen? 

 

De flesta kommuner i studien diskuterar digitaliseringsstrategi för verksamheten och i den ingår IoT. 

I en kommun finns det två vägar inom IoT, IoT som informerar och den som automatiserar. Vi ser att 

kommunerna behöver båda och därför bör de ta med båda i sina kommande strategier. Vi tror att vi 

kommer se IoT strategier inom de närmaste åren, därför att en strategi ger möjligheter för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta beslut och budgetera om frågan då de har en strategi 

att utgå ifrån. Dessutom är digitaliseringsstrategin ett levande dokument som ständigt förändras och 

uppdateras. 

I vår studie har vi vid olika tillfällen stött på hur de stora kommunerna har en digitaliserings agenda 

där de anställt en digitaliseringsdirektör som skall hjälpa till och identifiera verksamhetens behov 

gällande digitalisering. De små kommunerna har då oftast en IT-strategi men håller också på med att 

sammanställa en digitaliseringsstrategi. De överlåter arbetet med att identifiera behov till 

verksamheten. I verksamheten har man fokus på obligatoriska uppgifter som är lagstadgade och det 

innebär att tekniken får vänta. 

När vi studerade om en digitaliseringsstrategi bidrog till att fler IoT enheter fanns implementerade 

fann vi att detta inte hade betydelse. Detta då en av de stora kommunerna har en digital agenda men 

den andra har det inte, däremot så finns IoT implementerat i båda kommunerna. Vi tolkar dock att 

det är viktigt med en digitaliseringsstrategi, inte minst för att kommunerna kan planera budget utefter 

den då politikerna kan lättare ta ett beslut utifrån en genomarbetad strategi. 

Ett troligt hinder för införande av IoT som vi har funnit är att det råder brist på regelverk som 

behandlar digitalisering och därmed IoT men även standardisering av IoT och vad det faktiskt innebär 

i kommun. Detta är något som vi har höga förhoppningar på att Digitaliseringsmyndigheten kommer 

att adressera när den inrättas i höst. 
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7. Reflektion och fortsatta studier 

I det här kapitlet reflekterar vi över arbetsprocessen och fortsatta studier.  

 

Vi har genom vår uppsats fått insikten att en kommun är en väldigt komplex organisation med många 

och väldigt starka verksamheter och viljor. Kommunen vill gärna framhålla att det är politikerna och 

kommunledningen som styr. Kommunledningen och politikerna styr det politiska spelet medans 

personalen och förvaltningscheferna styr verksamheten. Det kan vara så att ibland uppstår det 

meningsskiljaktigheter i dessa grupper. En kunskap som vi fått via intervjuer med utvecklingschefer 

och IT-chefer är att vad som än bestäms angående implementering av nya innovativa verktyg om 

personalen i verksamheten underkänner dessa verktyg så kommer de inte att användas. Det är viktigt 

att få med personalen och slutanvändarna. Vi tänker oss att staten kan genom allmän media förmedla 

hur man använder dessa verktyg i olika situationer. Detta tror vi kommer att påskynda 

implementeringen av bland annat IoT inom offentliga sektorn och framförallt kommunernas 

verksamheter. 

Vi står lite frågande till hur staten tänkt när de endast beskriver Digitaliseringsmyndigheten utan att 

förbereda offentliga sektorn och kommunerna med vilka eventuella anslag de skulle kunna söka med 

början den 1 september 2018. Detta stod klart för oss när vi frågade respondenterna om myndigheten 

och ingen visste vad de egentligen kunde förvänta sig eller vilka möjligheter myndigheten eventuellt 

kunde erbjuda. Detta datum faller in då kommunen vart fjärde år har som mest att göra, då det till 

exempel är kommunalval nu till hösten. De liksom staten har ett val att administrera samtidigt som 

de skall sköta sin verksamhet. Därtill skall de utveckla en digitaliseringsstrategi.  

7.2. Kritik 

Vår idé med studien har varit att kartlägga IoT användning i östgötska kommuner samt att undersöka 

om det finns en digitaliseringsstrategi. Det största problemet vi hade i början var att under vårt arbete 

med uppsatsen så har vi behövt göra ett antal omtag. Detta har varit minst sagt jobbigt då vi vid varje 

tillfälle givit allt. Vi har behållit IoT som huvudfokus men det har skiftat från IoT i företag till smart 

stad och vidare från äldreomsorg till kommun. Ett annat problem vi stötte på var att vi inte kunde 

hitta någon tidigare forskning i just ämnet IoT i relation till kommun.  

 

Vi använde oss av bland annat tematisk analys och det blev lite rörigt ett tag när vi kom fram till att 

indelning vi haft i litteraturen, som var inspirerad av Adryan et al (2017), var vad vi faktiskt hade 

utgått ifrån. Vi fick då gå igenom hela arbetet och skriva om så att det blev ett genomgående tema 

genom resten av arbetet.  

 

En annan kritik är att vi kanske kunde omformulerat våra intervjufrågor. Vissa är väldigt öppna och 

generella och det gjorde det svårt för den intervjuade att svara på frågan så som vi hade tänkt, ibland 

fick vi även svar som vi sedan inte tyckte riktigt var svar på frågan, vilket innebar att vi inte varit 

tydliga nog i frågeställningen.  

 

Författarna till den här kandidaten är båda intresserade av IoT och ser det som ett bra exempel på ett 

verktyg som kan ge mycket nytta till kommunal verksamhet. På grund av vår positiva inställning till 

IoT kan det oavsiktligt ha färgat vårt arbetet. Vi har dock försökt vara så objektivt som möjligt, 

speciellt vid intervjuerna men det har ändå troligtvis varit tydligt för respondenterna att vi tycker IoT 

är ett verktyg som skulle ge mycket värde i kommunsammanhang. I förberedelse för intervjuerna på 

plats i kommun studerade vi deras hemsidor och där tog bygglovstjänsten en del plats då vi fann att 

det var ett ypperligt sätt att införa IoT. Meningen var inte att vi skulle influenserna respondenterna 

utan mer för oss att ha något att backa upp oss på, till exempel om det visade sig att de inte hade 
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någon IoT eller liknande verktyg implementerade, att vi då kunde påvisa att det fanns nytta och 

därmed undersöka var de stod i den frågan. Tanken var god men det slutade med att vi ställde ganska 

ledande frågor i vissa avseenden vilket vi ser som en kritik för den här uppsatsen. Något som talar för 

oss dock är att de vetenskapliga källorna vi har funnit i ämnen också dem pekar åt samma håll, att 

IoT gör mer nytta än hinder, så vi är inte helt fel ute, även om det återigen inte är något som vi ska 

projektera under intervjuer där vi bör vara objektiva. Vi hämtade mycket från litteraturen redan innan 

vi höll i intervjuerna och vad vi fann där har oavsiktligt färgat vår syn på IoT och har resulterat i att 

vi som sagt ställt vissa ledande frågor men även i vissa avseenden gjort antaganden. Till exempel 

ställde vi en ledande fråga angående eventuell framtida implementering av IoT, i vilken form detta 

skulle ske, genom informering eller automatisering? Detta var något vi missade under arbetets gång 

men har nu i efterhand när vi har tid att reflektera, insett att det är väldigt ledande och skapar en 

begränsning på svaret redan innan den intervjuade har fått en chans att tala.  

 

Efter arbetet med den här studien tycker vi båda att vi har fått mer insikt i hur kommunal verksamhet 

går till, speciellt när det rör IT relaterade frågor och hur balansen mellan kommunala skall-krav och 

bör-krav underhålls. Vi har också fått en intressant ny infallsvinkel av IoT och har stora förhoppningar 

på de planer som kommunerna har delgett oss under studiens gång.  

7.3. Fortsatta studier 

Det har varit intressant att sätta sig in i IoT i relation till den offentliga sektorn samt hur kommunerna 

använder detta i sina verksamheter. Vi har i våra intervjuer och studier av kommunstyrelsens 

protokoll funnit att det fanns idéer om att studera öppna data. Detta anser vi vara väldigt 

framåtsträvande av en så relativt liten kommun som Mjölby. Alla kommuner som intervjuats hade 

tankar om hur digitala verktyg och hjälpmedel kunde implementeras i deras verksamheter. Detta för 

att ge verksamheterna mer tid och resurser till huvudsysslorna, vilket vi tolkade som ett positivt 

initiativ. 

Fortsatta studier för kommunerna är framförallt utvecklingen av plattformar och då framförallt IoT 

plattformar. Därför anser vi vidare att samarbetsgrupperna bör fokusera på digitalisering och 

bearbetning av Digitaliseringsmyndigheten samt sammanställa förslag på gemensamma IoT 

plattformar. Sowe et al (2014) och Edwards (2016) menade att dessa plattformar kunde 

implementeras som molntjänster (SaaS), vilket tolkade som bra lösningar för framförallt 

kommunerna som hade gemensamma samarbetsgrupper. 

Vi tror att Digitaliseringsmyndigheten kommer att kräva en digitaliseringsstrategi av de kommuner 

som vill ansöka finansiella medel via myndigheten. Detta var något som vi tyckte att vi kunde utläsa, 

och som även var en logisk koppling, då SKL ansåg att en digitaliseringsstrategi var nästa steg med 

digitalisering i verksamheten (SKL, 2017a). Kommunerna hoppas på att Digitaliseringsmyndigheten 

kommer att skapa ett bra underlag för implementering av digitala hjälpmedel och verktyg så att de 

kan ta nästa steg med digitaliseringen. När vi ställde frågor om framtiden så har alla kommunerna 

svarat att det finns en framtid för digitaliseringen. De ansåg att problemet var hur de skulle lösa det 

finansiellt.  

Nästa generation av IoT går från Internet of Things (IoT) till Internet of Everything (IoE), vilket 

innehåller en ständigt utvecklande miljö som styrs av heterogena algoritmer och sensorer som jämför 

information med varierande komplexitet och kvalité (Ramakrishnan et al, 2014). IoE bygger på 

diverse jämförelsemodeller som studerar data i realtid och med självlärande funktioner vilka 

bearbetar informationen (Yu et al, 2017). Detta verktyg skall vara säkrare och innehålla lösningar för 

GDPR. Hwang & Chen (2017) menar att det finns ett mål med IoE, verktyget skall ersätta mänskliga 

förmågor. Att IoT/ IoE i framtiden skulle ersätta mänskliga förmågor har vi och kommunerna svårt 

att hålla med om då kommunikationen sker mellan två människor. Vi människor utvecklas parallellt 
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med tekniken (om än långsammare) då vi i dagsläget bearbetar information annorlunda i jämförelse 

med i början av seklet.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Telefonintervju 

1. Vad innebär IoT för dig och er verksamhet? 

2. Vilken typ av strategi har kommunen för IoT? - (I en av de tre intervjuerna sa vi digitaliseringen 

istället för IoT) 

3. Det kommer ju en ny myndighet till hösten, Digitaliseringsmyndigheten, vilka förväntningar på 

den här nya myndigheten har du/ ni? 

4. Vi skulle gärna vilja ta del av något projekt om IT, IoT eller digitalisering, det kan vara pågående 

och avslutade projekt om det finns möjlighet för oss att få ta del av något sådant? 

5. Har ni något samarbete, inspiration/ kunskapsutbyte kommuner er emellan?  
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Bilaga 2: Platsintervju (gemensamma frågor) 

1. Hur länge har du jobbat på kommunen? 

2. Hur länge har du haft titeln du har idag? 

3. Hur vill du att vi behandlar dig i vår kandidat, kan vi nämna dig vid namn eller titel eller föredrar 

du anonymitet och att vi bara utgår från kommunnamn? 

4. Senast vi pratades vid så frågade vi om du/ ni hade något pågående eller avslutat projekt 

angående IoT, IT eller digitalisering, har du lyckats få fram något vi kan ta del av?  

5. Vilken typ av strategi har kommunen för IoT? 

6. Hur kan IoT användas/ använder ni IoT i kommunen?  

(Om de inte har/ använder IoT i kommunen) 

6.1. Varför har ni det inte? 

6.2. Vad vet du om IoT? 

6.3. Har staten/ kommunen eller liknade haft information att tillgå eller måste man ta reda på det 

själv som kommunanställd? Finns det utbildningar att gå? 

7. Vad är (tror du) är utmaningen med IoT i en kommun? 

8. Vilka fördelar ser ni med IoT?  

9. Vilka nackdelar ser ni med IoT? 

10. Utifrån ert perspektiv, tror ni att Building Information Model (BIM) skulle bli en ren kostnad 

eller en vinst som ger mervärde till verksamheten?  

11. Vad är er erfarenhet av “Mittbygge”? 

 (Om de har/ använder IoT i kommunen) 

11.1.Vilka fördelar finns med systemet? 

11.2.Vilka nackdelar finns med systemet? 

12. Vad är största anledning till att ni valt att implementera detta system? 

13. Vad är största anledningen till att man inte tar steget med rörelsesensorer? 

14. Som du berättade förra gången så har ni ett väl utvecklat system för e-tjänster. Vi undrar om ni 

funderat på att utveckla dessa vidare?  

15. Vi undrar också hur ni ser på utbyggnad av automatiseringen av e-tjänster i era förvaltningar 

och infrastruktur?  

16. Om ni skulle implementera IoT idag vart tror ni det skulle fungera bäst genom att informera 

eller automatisera delar av verksamheten? 

 

 


