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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 
 

Många samhällsnyttiga tjänster är idag manuella och med låg digitaliseringsgrad. Samhällsnyttiga 

tjänster finns i olika delar av samhället till exempel inom skola, äldreomsorg, vägnätet, vatten och 

avlopp och avfallshantering. Vissa av dessa tjänster är geografiskt spridda och behöver regelbundet 

övervakas eller hanteras på plats som till exempel vägnätet, vatten-och avlopp och avfallshantering. 

Detta sker förnärvarande till stor del manuellt och skulle kunna effektiviseras med hjälp av 

automatisering och digitalisering.  

Kopplat till dessa samhällstjänster finns information som kan vara av värde för invånarna men som 

förnärvarande inte alltid finns tillgänglig. Det kan vara information om status på vägarna och vatten 

och luftkvalitet. Digitalisering skulle kunna hjälpa till att göra denna information mer lätt tillgänglig 

både genom att effektivisera inhämtandet av data och att presentera den för invånarna. 

I sin artikel, Driving public sector innovation using big and open linked data, skriver Janssen et al 

(2017) angående digitalisering och automatisering av Samhällsnyttiga tjänster att: 

 “Innovation in government is about finding new ways to improve society, the government itself and 

the relationship between the government and the public. Many of such innovations are driven by the 

availability of Big and Open LinkedData (BOLD) the Internet of Things (IoT) and the resulting 

datafication of our society”, (Janssen et al 2017). 

Internet of Things (IoT) dvs nätverk av fysiska objekt eller “saker” med inbäddad elektronik, 

mjukvara, sensorer och en uppkoppling med vilken data kan skickas och tas emot, är effektivt för att 

samla in data från geografiskt spridda enheter. Att digitalisera och automatisera samhällstjänster 

med IoT bör vara lämpligt då de ofta kräver hantering som är geografiskt spridd. 

 IoT är ett område som är under stark utveckling och antalet IoT enheter beräknas nå 20-25 miljarder 

år 2020 (Samir Chatterjee et al). IoT möjliggör redan effektivisering inom ett flertal områden och 

branscher som till exempel transporter, energi, produktion och fastigheter.  

När de gäller samhällstjänster för avfall och sopor sker hanteringen av detta på flera sätt och av flera 

parter i samhället. Tömningen av sopkärl hushållens hanteras av kommunen medan Förpacknings 

och Tidningsinsamlingen (FTI) sköter tömning av återvinningsstationer. Företag är ansvariga för sitt 

eget avfall och använder ofta entreprenörer för detta. 

Återvinningsstationer finns utplacerade runt om i kommunerna för att underlätta hushållens 

återvinning av glas, metall, plast och papper. Tömning av återvinningsstationer sker regelbundet med 

hjälp av lastbil. Tömning och borttransport av avfall sker utan data om återvinningsbehållarens 

status, dvs om den är full eller inte. Detta kan leda till att återvinningsbehållare som inte är fulla i 

vissa fall töms i onödan och i andra fall att behållaren står full under en tid. Båda dessa scenarion 

leder till ineffektivitet för samhället och dess invånare.  

När det gäller tömning av hushållens sopkärl sker dessa enligt ett fast schema och utan tillgång till 

information om kärlets status. Även här finns risk för att sopkärl som inte är fulla i vissa fall töms i 

onödan och i andra fall att behållaren står full under en tid. 
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En IoT-tjänst skulle kunna utvecklas som kontinuerligt ger data om status på sopkärl och 

återvinningsbehållarna inom en kommun. Denna data kan sedan användas till att planera tidpunkt 

och rutt för tömning av sopkärl och återvinningsstationerna. Ett närliggande exempel på detta är 

Stadsdelsnämnden i Norrmalm i Stockholm. Där har stadsdelsnämnden under ett par år genomfört 

tester med soldrivna klimatsmarta papperskorgar. Papperskorgarna har sensorer som mäter hur fulla 

korgarna är och skickar data till entreprenörerna som tömmer korgarna. Stadsdelsnämnden hävdar 

att man har lyckats minska lastbilstransporterna för tömning med 70% med hjälp av de smarta 

papperskorgarna. (Stadsdelsnämnden Norrmalm Stockholm, 2017).  

Uppkopplade återvinningsstationer skulle också kunna ge kommuninvånarna information om vilken 

station som är tömd och vilken som inte är det i området där de bor. Borås Energi och 

Miljöförvaltning gjorde en enkät för att undersöka vilka faktorer som påverkar upplevelsen att gå till 

en återvinningsstation. 50 personer graderade ett antal faktorer mellan 1 (minst viktig) och 10 

(viktigast) i vilken grad den påverkade upplevelsen (Borås Energi och Miljöförvaltning, 2016). 

. 

Faktorer som påverkar upplevelsen att gå till 
en återvinningsstation 

Värdering 

Att sopkärlen inte är fulla 527 

Att det finns bra skyltar så att man lätt förstår 
vilket skräp som ska slängas i vilken behållare. 

508 

Att det är rent och snyggt 462 

Att det är upplyst  430 

Att stationen finns nära min bostad 430 

Att det finns bra parkeringsmöjligheter i 
närheten. 

399 

 

Tabell 1 Resultat från enkät ”Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås?”, anpassad från (Borås Energi och 
Miljöförvaltning, 2016) 

 

Att återvinningskärlen inte är fulla bedömdes vara den viktigaste faktorn bland de tillfrågade. Det kan 

tala för att en IoT tjänst som kan ge information om kärlen är fulla eller inte kan vara värdefullt för 

invånarna.  

 

1.2. Syfte 
 

Syftet med detta examensarbetet är att skapa förståelse för hur värdet av samhällsnyttiga tjänster 

skulle kunna höjas med hjälp av digitalisering och automatisering med IoT. Som en del i att samla in 

data för detta kommer en IT artefakt för hantering av hushållens sopkärl att tas fram. 
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1.3. Forskningsfråga 
 

Den övergripande frågeställningen för detta examensarbete är: 

• Hur kan digitalisering och automatisering i form av IoT bidra till att höja värdet av 

samhällsnyttiga tjänster? 

 

Inom ramen för denna frågeställning kommer arbetet att skapa förståelse för vad som är viktigt vid 

utveckling av en samhällsnyttig IoT tjänst med målet att effektivisera leveransen av tjänsten och 

kunna ge samhällsviktig information till invånarna. 

 

Värde definieras i detta sammanhang som mer effektiv tömning av hushållens avfall. Med effektiv 

tömning menas att tidpunkten planeras så att sopkärlet är i det närmsta fullt när tömning sker. 

 

 

1.4. Avgränsningar 
 

Arbetet avgränsas till att skapa förståelse för hur värdet av samhällsnyttiga tjänster skulle kunna 

höjas med hjälp av digitalisering och automatisering med IoT och vilka designprinciper som är viktiga 

att ta hänsyn till.  Den IT artefakt som kommer att tas fram som en del i datainsamlingen kommer att 

vara fokuserad på hantering av hushållens sopkärl. 

Även fast studien är avgränsad till automatisering av hushållens sophantering med IoT bör resultat 

och slutsatser kunna generaliseras till automatisering av samhällsnyttiga tjänster i stort. Flera av de 

teman och designprinciper som redogörs för är av allmän karaktär, som till exempel 

energikonsumtion, säkerhet och aktörer som medskapare, och borde även gälla för andra 

samhällsnyttiga IoT-tjänster.  
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2. Teori 
 

Syftet med denna studie är skapa förståelse för hur värdet av samhällsnyttiga tjänster skulle kunna 

höjas med hjälp av digitalisering och automatisering med IoT.  Teoriavsnittet presenterar teorier som 

diskuterar värdet av digitalisering och IoT för samhället. En del av värdet utgörs av tillgången till den 

information som IoT samlar in och analyserar. Öppen Data och öppna API: er är därför en viktig del av 

teorin. IoT är en tjänst där många aktörer samverkar som företag, samhällsfunktioner och 

slutanvändare. Mycket av värdet med IoT skapas när dessa aktörer kan samverka. Detta kommer 

också att belysas i teoriavsnittet.  

IoT för samhällsnyttiga funktioner placeras i många fall på platser där tillgång till det fasta el och 

telenätet inte finns och hanterar i vissa fall privat information. Teoriavsnittet kommer därför också 

att belysa energikonsumtion och säkerhet. 

2.1. IoT och Samhällsnyttiga tjänster 
 

Konceptet ”Internet of Things” (IoT) myntades av Kevin Ashton på Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) 1999. En definition av Internet of Things är ”all things are connected to the Internet 

via sensing devices such as Radio Frequency Identification (RFID) to achieve intelligent identification 

and management” (Xian-YiChen, Zhi-GangJinc ,2012).  

Innovation i ett samhällsperspektiv går ut på att förbättra samhället och relationen mellan samhället 

och medborgarna. Många innovationer drivs på av tillgängligheten av Big and Open Linked Data, IoT 

och datafieringen av vårt samhälle. Data-driven innovation kan medföra dramatiska förändringar för 

samhället och ge sociala fördelar som till exempel mindre förorening, färre trafikstockningar och mer 

effektiv energikonsumtion (Marijn Janssen et al, 2017).  

 

2.2. Öppen Data och API:er 
 

Ett sätt att beskriva hur IoT och Öppen Data kan bidra till samhällsnyttiga tjänster är att gruppera 

dem efter datacykeln (Marijn Janssen et al, 2017). Det första steget i datacykeln är datainsamling. 

Här menar författarna att IoT spelar har potentialen att kunna samla in stora mängder data till låg 

kostnad. Det andra steget i datacykeln är att öppna och dela Data vilket är kritiskt för att underlätta 

innovation inom samhället.  

Det tredje steget är möjligheten att kombinera öppen data från flera källor. Detta är inte bara Öppen 

data från offentliga institutioner som kommuner, landsting och statliga myndigheter utan också 

privata företag och invånarna själva. Slutligen i det fjärde steget, Analysera Data, skapa nya insikter 

och användningsområden förutsätts att data kan kombineras  från flera källor. 

Soldados et al (2014) hävdar att det inte finns något enkelt sätt att integrera geografiskt och 

administrativt spridda sensorer så att de kan operera på ett effektivt sätt tillsammans. Författarna 

föreslår en OpenIoT lösning med en open-source och molnbaserad IoT middleware som underlättar 

insamling, bearbetning och presentation av sensordata från i praktiken alla typer av IoT-enheter. 
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2.3. Säkerhet och IoT 
 

Zhi-Kai Zhang et al skriver att IoT medför att samhället får allt fler applikationer som används i privata 

situationer till exempel i hemmet och mjukvara som delar och kommunicerar information på 

Internet. Givet att delad data kan innehålla privat information är säkerhet en viktig parameter att ta 

hänsyn till (Zhi-Kai Zhang et al, 2014) 

Farooq et al (2015) visar hur IoT säkerhet kan beskrivas utefter de olika lager en IoT-lösning består 

av. Författarna presenterar fyra lager för IoT där det första lagret är Perception Layer som består av 

de sensorer som samlar in data. Det andra lagret är Network Layer som kommunicerar data från 

sensorerna till exempel det mobiltelefonnätet.  Det tredje lagret är Middle-ware Layer som processar 

information och slutligen det fjärde lagret Application Layer vilket är slutanvändarens applikation för 

IoT-tjänsten. Alla dessa lager är föremål för IT-attacker och måste skyddas i en IoT-lösning. 

Farooq et al definerar också tre säkerhetsmål för IoT Säkerhet som baseras på CIA-triaden dvs Data 

Confidentiality, Data Integrity och Data availability. För Data Confidentiality ska IoT-enheten och 

sensorn skydda data från att delas med närliggande IoT enheter och annan obehörig avläsning. Detta 

skydd kan till exempel bestå av datakryptering och två-stegs verifiering av behörighet. 

Ur ett Data-Integrity perspektiv måste IoT-lösningen säkerställa att den data som användaren får är 

den samma som den data sensorerna kände av. Lösningen måste se till att data på vägen från sensor 

till användare inte kan manipuleras av utomstående eller skadas av till exempel en systemkrasch. 

Författarna föreslår  Checksum and Cyclic Redundancy Check (CRC), versionshantering och en 

kontinuerlig synkning och backup av sensordata till server för att säkra integriteten. 

Att tillgodose tillgänglighet av data är ett av de huvudsakliga syftena med IoT men medför samtidigt 

säkerhetsutmaningar  till exempel i form av DDoS attacker. För att möta detta hot föreslår 

författarna att brandväggar användas för IoT-enheten och om möjlighet i kombination med 

redundans (Farooq et al (2015)). 

2.4. Energiförbrukning 
 

I artikeln ” An Energy-Efficient Architecture for the Internet of Things” beskriver Navroop et al (2017)   

vikten av en energi-effektiv IoT-lösning. IoT-enhetens sensor, processor och data-kommunikation 

konsumerar energi och då många IoT lösningar är mobila och batteridrivna måste enheten hantera 

energiförbrukning på ett effektivt sätt.  

IoT-enhetens energiförbrukning kan delas in i tre kategorier: data sensing, data processing och data 

communication (Borja Martinez et al, 2015). När det gäller energiförbrukning för kommunikation 

består den i sin enklaste form av energiförbrukning för att skicka ett meddelande och tiden mellan 

kommunikation. Energin som behövs per meddelande beror på den radiosignalstyrka som krävs och 

varierar med vilken radioteknologi som används.  

När det gäller sensorernas energiförbrukning talar författarna om mätning i fasta intervaller och 

händelsestyrd mätning. Händelser kan triggas av sensorn själv eller, till exempel genom en begäran 

av data från servern. Energiförbrukningen styrs dels av med vilket intervall sensormätning sker och 

dels av sensorns energiförbrukning per mättillfälle.  

Den tredje kategorien, data processing, är den energiförbrukning som IoT-enhetens processor har. I 

aktivt läge avgör antalet klockcykler som mjukvaran behöver från processorn för att utföra sina 
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funktioner energiförbrukningen. Ju mer logik och aritmetiska operationer processorn tvingas utföra 

desto högre blir energiförbrukningen. 

Eftersom både kommunikation, sensoravläsning och behandling av data konsumerar mycket energi 

är det viktigt att de är noggrant schemalagda och att IoT-enheten övrig tid är i sleep-mode.  

 

2.5. Användaren och andra aktörer som medskapare av värde 
 

Enligt Service-Dominant Logic  (Vargo och Lusch , 2004) kan värde skapas genom att engagera 

kunden med kommunikation och upplevelser snarare än att bara erbjuda en produkt. Genom att 

integrera resurser kan organisationer stödja kundinteraktion som resulterar i medskapande (Vargo 

och Lusch, 2016). 

En viktig hörnsten i Service-Dominant (S-D) Logic är det nätverks-centrerade synsättet där olika 

aktörer som företag, partners och kunder tillsammans bildar värdeskapande nätverk. Företaget ses 

som organisatören av värdeskapande och förmågan att samarbeta med de andra aktörerna blir en 

konkurrensfördel. I traditionellt värdeskapande ses företaget som den enda värdeskaparen genom 

sin produktion och distribution av varor medan S-D logic tar perspektivet att kunden är medskapare. 

Kundens motiv att vara delaktig kan både vara monetära och icke-monetära (Turber et al, 2014). 

Balaji och Roy (2017) visar i en studie att detaljister och butiker kan använda IoT för medskapande av 

värde och att detta bidrar till en bättre kundinteraktion. Studien belyser också vikten av att IoT måste 

vara lättanvänt och förbättra funktionaliteten och effektiviteten av tjänsten eller produkten för att 

kunden ska vara medskapare.  

 

2.6. Robusthet 
 

Robusthet kan definieras som ett systems eller en komponents förmåga att fortsätta fungera trots 

oförutsedda och svåra förhållanden som till exempel otillräckliga systemresurser, 

kommunikationsfel, felaktig input och förhållanden i den omgivande miljön (Fernandez et al, 2005) 

Robusthet för IoT kan innefatta en rad olika områden från nätverkstillgänglighet till säkerhet, 

energikonsumtion och att klara den fysiska omgivningen. När det gäller den fysiska omgivningen kan 

detta vara extrema temperaturer, damm, vätska och vibrationer (Gharibi et al, 2017).  Den klassning 

som används för föremåls förmåga att motstå den fysiska omgivningen kallas International 

Protection Marking (IP), på svenska kapslingssklassning. Den visar hur väl föremål tål vätska och 

damm. Klassificeringen består av två sifferpositioner där den första positionen visar skydd mot damm 

och den andra skydd mot vätska. IP65  är till exempel dammtät och spolsäkert medan IP66 är både 

dammtät och spoltät. 
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IP Klass Dammskydd Vätskeskydd 

55 Dammskyddat, partiklar större 
än 1mm 

Spolsäker mot vattenstrålar 
från alla håll 

56 Dammskyddat, partiklar större 
än 1mm 

Spolsäker mot vattenstrålar 
från alla håll 

65 Dammtätt mot alla typer av 
damm som kan skada 
utrustning 

Spoltätt mot lågtrycks 
vattenstrålar från alla håll 

66 Dammtätt mot alla typer av 
damm som kan skada 
utrustning 

Spoltätt mot lågtrycks 
vattenstrålar från alla håll 

 

Tabell 2 Tabell över kapselklassning 

 

När det gäller IoT robusthet ur ett säkerhetsperspektiv måste IoT lösningen, som tidigare redogjorts 

för i avsnittet Säkerhet och IoT, säkerställa att angrepp inte kan ske vid sensorn, i 

datakommunikationen, på servern som processar data från sensorn eller i användarens applikation. 

IoT-enheternas tillgänglighet kan till exempel sättas ur spel med DDoS attacker. Det är också viktigt 

att säkerställa att integriteten av insamlad data bibehålls hela vägen till användaren och inte 

manipuleras eller skadas. 

Angående nätverkstillgänglighet menar Liri et al (2018) att IoT enheter ska fungera i en miljö med 

utmanande och varierande nätverksförhållanden. Svåra och varierande nätverksförhållanden ställer 

krav på de applikationsprotokoll som styr förfrågningar och svar mellan IoT-enheten och servern. 

Liri et al jämförde prestandan för fyra stycken applikationsprotokoll: Constrained Application 

Protocol (CoAP), Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), MQTT-Sensor Networks (MQTT-SN) 

och QIOC.  När det gäller applikationsprotokoll varierar prestandan mellan olika protokoll vad gäller 

kommunikationsavbrott, försening och förlorad data. Enligt Liri et al är ett CoAP protokoll mest 

effektivt eftersom det endast kräver två meddelanden för att skicka data. CoAP är designat för 

enheter med begränsade resurser som IoT och använder ett RESTful API och har ett litet meddelande 

overhead och begränsad paket storlek. Med CoAP ska varje förfrågan följas av en bekräftelse från 

mottagaren. Data kan skickas med bekräftelsemeddelandet om en finns tillgänglig. 

Slutligen har energiförbrukning betydelse för IoT-enhetens robusthet och förmåga att fungera 

eftersom många IoT-enheter inte har tillgång till elnätet utan använder batteri. IoT-enhetens 

elkonsumtionen påverkas av både kommunikation, sensoravläsning och behandling av data. För att 

minimera elförbrukningen är det viktigt att noggrant schemalägga sensoravläsning och 

kommunikation och att övrig tid låta IoT-enheten vara i sleep-mode.  

 

2.7. IoT-lösningens arkitektur 
 

I sin artikel ”Designing Business Models in the Era of Internet of Things” beskriver Turber et al (2014) 

en modell framtagen av hur Yoo et al (2010) för dela in digitala objekt i fyra lager och som kan 

användas för att beskriva IoT. De fyra lagren är Innehåll, Service, Network och Device. Dessa lager 
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kan frikopplas från varandra och därmed göras tillgängliga för andra aktörer att bidra i. På detta sätt 

kan varje lager i en IoT-lösning ses som en tänkbar källa för värde- och medskapande. 

Devicelagret kan delas in i fysiskt maskinlager (till exempel datorhårdvara) och ett logiskt lager som 

program och operativ system. Det logiska lagret kontrollerar och underhåller maskinlagret. 

Nätverkslagret kan delas in i fysiskt transportlager som kablar och radiosändare och logical 

transmission layer som TCP/IP. I Service lagret återfinns de applikationer som låter användaren 

skapa, lagra och konsumera innehåll. Slutligen finns Innehållslagret med sensordatan (Yoo et 

al,2010).  

 

Tabell 3 Digitala Objekts Arkitektur för IoT anpassning av Yoo et al (2010) 

För en IoT-lösning består Device lagret av IoT-enheten och den programvara som mäter sensordata 

och hanterar kommunikation. I nätverkslagret kan IoT använda olika transmissiontekniker som kablel 

och radio transmission. Kommunikation över det mobila telenätet med SMS eller 

datakommunikation är vanligt då IoT-enheter är placerade utanför det fasta telenätet. Sensordata 

behöver ofta behandlas, analyseras och sammanställas för aktörerna och sker i service lagret. I 

innehållslagret för IoT återfinns rå sensordata men också den analyserade datan och data som 

kombineras med information från andra källor. 

Det finns ett antal karakteristiker med IoT som påverkar arkitekturen.  Då IoT-enheten ofta är 

placerad utanför elnätet måste energiförbrukningen optimeras. Förbrukningen styrs av antalet 

klockcykler som mjukvaran behöver från processorn för att utföra sina funktioner. Ju mer logik och 

aritmetiska operationer processorn tvingas utföra desto högre blir energiförbrukningen (Navroop et 

al).  

Derhamy (2018)  har i sin doktorsavhandling visat hur en vidareutveckling av SOA design principer 

kan användas vid utveckling av Industriell Internet of Things (IIoT). Till SOA:s principer lägger han till 

vikten av autonomi, specialisering, att data bevaras vid källan och ett första persons perspektiv vid 

utveckling av IIoT. 
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2.8. Faktorer att ta hänsyn till vid utveckling av IoT-tjänster 
 

I teoriavsnittet har ett antal områden identifierats som viktiga att ta hänsyn till  vid utveckling av IoT 

för samhällsnyttiga tjänster. Tabell 4 visar en sammanställning av dessa områden. 

Betydelsefulla områden vid utveckling av IoT tjänster 

Energikonsumtion 

Informationssäkerhet 

Användaren och andra aktörer som medskapare av värde 

Robusthet 

Öppen Data och API:er 

IoT-lösningens arkitektur 
Tabell 5 Områden som är av betydelse vid utveckling av IoT-tjänster 

Dessa områden utgör grundstrukturen för datainsamlingen i intervjuerna och vid framtagandet av 

artefakten. 
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3. Metod 
 

Detta avsnitt presenterar val av forskningsmetod och hur data samlats in i intervjuer och genom 

utvecklingen av en artefakt. Avsnittet visar också vilken analysmodell som använts och vilka etiska 

hänsyn som tagits. 

3.1. Forskningsmetod 
Eftersom arbetet syftar till att skapa förståelse för hur Digitalisering och Automatisering kan 

effektivisera samhällsnyttiga tjänster har valet av metod fallit på en explorativ ansats med kvalitativa 

data som har stora likheter med forskningsmetoden Design Science Research Methodology (DSRM). 

Design och utvecklingen har skett iterativt och med regelbunden kontakt med intressenter.  

En närliggande liknande forskningsmetod är Action Design Research (ADR) som ofta används för att 

lösa ett praktiskt problem på plats i en organisation. I ADR arbetar forskaren och praktikern 

tillsammans för att lösa ett problem och forskaren kan själv ingripa i processen. Enligt Sein et al 

(2011) har ADR mer fokus på den organisatoriska kontill exempelten och organisationens 

förändringsprocess snarare än på artefakten.  

Men då arbetet mer vill skapa förståelse för IoT samhällsnyttiga tjänster och inte en konkret 

förändring i en organisation ansågs DSRM mer lämplig än ADR. Studien har heller inte utförts på plats 

i en organisation i nära samarbete med praktiker. DSRM består av sex på varandra följande 

aktiviteter (Peffers, Tuunanen, Rothenberger & Chatterjee, 2007). 
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DSRM activities Activity description Knowledge base 

Problem identification and 
motivation 

What is the problem? 
Define the research problem 
and justify the value of a 
solution. 

Understand the problem’s 
relevance and its current 
solutions and their 
weaknesses. 

Define the objectives of a 
solution 

How should the problem be 
solved? 
In addition to general 
objectives such as feasibility 
and performance, what are the 
specific criteria that a solution 
for the problem defined in step 
one should meet? 

Knowledge of what is possible 
and what is feasible. 
Knowledge of methods, 
technologies, and theories that 
can help with defining the 
objectives. 
 

Design and development Create an artifact that solves 
the problem 
Create constructs, models, 
methods, or instantiations in 
which a research contribution 
is embedded. 

Application of methods, 
technologies, and theories to 
create an artifact that solves 
the problem. 

Demonstration Demonstrate the use of the 
artifact 
Prove that the artifact works 
by solving one or more 
instances of the problem. 
 

Knowledge of how to use the 
artifact to solve the problem. 

Evaluation How well does the artifact 
work? 
Observe and measure how 
well the artifact supports a 
solution to the problem by 
comparing the objectives with 
observed result 

Knowledge of relevant metrics 
and evaluation techniques. 

Communication Communicate the problem, its 
solution, and the utility, 
novelty, and effectiveness of 
the solution to researchers and 
other relevant audiences 

Knowledge of the disciplinary 
culture 

 

Tabell 6 Design Science Research Methodology steps anpassning av (Geerts, G. L., 2011, table 1). 

 

Tabell 7  visar hur detta examensarbete kommer att använda Design Science Research 

Methodology för att skapa förståelse för hur användandet av IoT kan höja värdet av 

samhällsnyttiga tjänster. 

I den första fasen, Problem identification and motivation, kommer förståelse för digitalisering 

och automatisering inom samhällsnyttiga tjänster som problemområde att etableras. Detta 

kommer att ske i samarbete med två kommunerna och Smart Recycling AB i form av intervjuer. 
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I den andra fasen av DSRM, Define the objectives of the Solution,  kommer mål för vad 

digitalisering och automatisering av samhällstjänster bör åstadkomma för att höja värdet av 

samhällsnyttiga tjänster. Även detta kommer att ske tillsammans med kommunerna och IoT-

utvecklaren. 

DSRM är iterativ i fas 3-5 vilket innebär att Design and Development, Demonstration och 

Evaluation kommer att upprepas i ett antal iterationer. I Design och utvecklingsfasen kommer IoT 

artefakten att tas fram. Den kommer att bestå av en IoT enhet, webservices för databashantering 

och prognoser och en smartphone applikation där entreprenörerna kan se de aktuella rutterna 

och vilka kärl som ska tömmas. 

I demonstrationsfasen visas IoT lösningen för de två kommunerna för att se att lösningen 

fungerar och löser de problem man har identifierat. Baserat på feedback från kommunerna  görs 

en utvärdering för att se att lösningen uppfyller de designmål som definierades i steg 2. En ny 

uppdaterad version av artefakten kommer att tas fram baserat på den återkoppling som ges. 

Slutligen kommuniceras lösningen och artefakten till intressenter och uppdragsgivare.  

 

DSRM fas Aktiviteter i denna fas 

Problem identification and 
motivation 

• I detta steg kommer förståelse för digitalisering och 
automatisering inom samhällsnyttiga tjänster som 
problemområde att etableras.  

• Sker baserat på existerande teorier och i intervjuer med 
två kommuner och IoT-utvecklaren 

Define the objectives of a 
solution 

• Definition av de mål som lösningen måste uppfylla 

• Målen baseras på de faktorer som bedömts viktiga för 
framtagandet av IoT lösningen 

Design and development • Utveckling av en prototyp av en IoT lösning för hantering 
hushållens sopkärl 

Demonstration • Demonstration av IoT lösningen för kommunerna för att 
bekräfta artefakten löser problemen  

Evaluation & feedback • Utvärdera lösningen tillsammans med en kommun för att 
se att lösningen uppfyller de mål som definierades i steg 2. 
Baserat på den återkoppling som ges kommer artefakten 
att uppdateras i en ny design and development fas. 

Communication • Kommunicera den slutgiltiga lösningen och artefakten till 
de två kommunerna  

 

Tabell 7 Anpassning av Design Science Research Methodology I denna studie 

 

3.2. Datainsamling 
 

Datainsamling för studien har gjorts genom litteraturstudier av befintlig forskning inom digitalisering 

och automatisering och design och utveckling av IoT-tjänster. Den data som samlas in kommer att i 

huvudsak vara kvalitativ.  De teori områden som har studerats är bla energikonsumtion av mobila 
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enheter, säkerhet för IoT, hur medskapande med användare och andra aktörer kan skapa värde och 

betydelsen av Open Data för IoT.  Följande sökord har använts: IoT and Government Innovation, IoT 

and Power Management, IoT and Security, IoT and Co-Creation, IoT and Open Data and IoT Design 

Principles. 

Vidare har tre semi-strukturerade intervjuer genomförts. Två intervjuer med personal på kommuners 

avfallshantering: Södertälje och Uppsala och en intervju med en utvecklare av samhällsnyttiga IoT-

tjänster för återvinningsstationer, Smart Recycling AB. I intervjuerna har två olika frågeformulär 

använts (se Appendix 1: Frågeformulär). Det första vänder sig till utvecklare av samhällsnyttiga IoT-

tjänster och det andra formuläret till personal på kommuner som arbetar med avfallshantering. 

Frågeformuläret för kommunerna är mer fokuserat på hur avfallshantering sköts idag och hur det 

skulle kunna stödjas med digitalisering och IoT. Det andra formuläret har frågor som är inriktade på 

designprinciper som är viktiga att ta i beaktande vid utveckling av samhällsnyttiga IoT-tjänster som 

energikonsumtion, säkerhet, gränssnitt och Öppen Data. 

Som en del i datainsamlingen har en artefakt tagits fram, dvs en IoT-lösning för hantering av 

hushållens sopkärl. IoT-lösningen har utvecklats med beaktande av de viktiga områden som 

identifierats i teoriavsnittet till exempel energiförbrukning, säkerhet och öppna data. Mycket arbete 

har också lagts på design av användargränssnitt och IoT-enhetens robusthet, två designprinciper som 

framträdde som viktiga under intervjuerna. Med hjälp av artefakten har ytterligare data om 

designprinciperna kunna samlats in till exempel vad som fungerar och vad som behöver göras 

annorlunda jämfört med vad teorin säger. 

I fas 4 demonstreras artefakten för kommunerna för att få feedback på hur väl artefakten löser 

arbetets mål och problemställning. 

3.3. Analysmodell 
 

I analysen utgår denna studie från existerande teorier om utveckling av IoT tjänster och har inslag av  

teoristyrd tematisk analys. Teorierna kretsar kring ett antal viktiga områden för design och utveckling 

av IoT-lösningar: 

• Energikonsumtion 

• Informationssäkerhet 

• Användare och andra aktörer som medskapare av IoT-tjänsten 

• Öppen Data och öppna API:er 

• IoT-lösningens arkitektur 

Dessa  områden bildar de teman som intervjuer och datainsamling har utgått ifrån. I intervjuerna har 

ytterligare ett tema identifierats, IoT-enhetens robusthet, vilket har lagts till i analysen. I analysen 

jämförs teorin med utfallet i intervjuerna och i framtagandet av artefakten per tema för att se var 

empirin stödjer teorin och var skillnader och alternativa lösningar finns. 

3.4. Etiska hänsyn 
 

I de intervjuer som kommer att ske med kommunanställda kommer samtycke erhållas från 

respondenterna. Vidare kommer respondenternas integritet att skyddas och individer och resultat 

som presenteras i arbetet kommer att anonymiseras. 
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Intervjuerna kommer att ske med transparens om syfte och uppdragsgivare och svaren kommer inte 

att kunna kopplas till de individer som svarat. 

 

3.5. Reflektion över metod 
 

För att säkerställa pålitligheten av den data som samlas in i studien skall inga ledande frågor ställas i 

intervjuerna, ingen påverkan av respondenten ske och intervjuerna ska noggrant dokumenteras. För 

att säkerställa att studien mäter det som avses mäta utgår arbetet från existerande design principer 

för IoT som sedan förädlas i dialog med respondenterna.  

Utvecklingen av en IT-artefakt med egenskaper baserade på designprinciperna ger också möjlighet 

att jämföra resultatet mot designmålen med respondenterna. När det gäller extern giltighet är inte 

avsikten med studien att generalisera resultatet utanför den gällande kontexten dvs design principer 

för samhällsnyttiga IoT tjänster. 
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4. Resultat 
 

Inledningsvis presenteras i detta kapitel resultatet från arbetet med problemidentifiering och 

motivering vilket bygger på intervjuer och diskussioner med kommunerna och IoT-utvecklaren. 

Därefter följer en genomgång av resultatet från design och utvecklingen av IT-artefakten, dvs  IoT-

lösningen för hantering av hushållens sopkärl.  Slutligen presenteras resultatet av demonstration och 

utvärdering av lösningen. 

4.1. Problemidentifiering 
 

Baserat på intervjuerna med kommunerna och IoT-utvecklaren presenteras i detta avsnitt resultatet 

från arbetets problemidentifiering. Problemidentifieringen täcker in IoT-lösningens 

energiförbrukning, informationssäkerhet, robusthet, användare och andra aktörer som 

medproducenter, öppen data och API:er, IoT-lösningens arkitektur och användargränssnitt.  

 

4.1.1. Energiförbrukning 
 

Många IoT-enheter, speciellt för samhällsnyttiga tjänster, finns på platser där det inte finns tillgång 

till det fasta el och/eller telekommunikationsnätet. Inom området avfallshantering nämner de 

kommuner som tillfrågats i studien att det till exempel kan röra sig om sopkärl för småhus eller 

underjordiska avfallsbehållare för flerfamiljshus där det inte finns tillgång till elektricitet eller fast 

tele-kommunikation. IoT enheter av den här typen behöver därför få sin elförsörjning via batteri och 

vara energisnåla i drift.  

Den IoT utvecklare som vi har varit i kontakt med tillhandahåller en lösning för mätning av 

fyllnadsgrad i återvinningsstationer. Eftersom dessa ofta finns på platser där fast elförsörjning inte är 

tillgänglig används batteri för elförsörjning. IoT utvecklaren försöker att minimera IoT enhetens 

energikonsumtion på flera sätt (se Tabell 8 IoT enhetens ). Enheten försätts i idle/sleep mode under 

den tid som sensormätning eller kommunikation inte sker. I idle/sleep mode minimeras 

energikonsumtionen genom att processor, interna klockor och minnen stängs av.  

 

Processor/memory, internal 
clocks

Sensor readings

GPRS/3G Kommunikation

Device Idle/Sleep mode

Optimerade intervaller för
sensoravläsning

Optimerade schema för
device till server 
kommunikation

Val av kommunikations 
teknologi

Solpaneler
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Tabell 8 IoT enhetens energikonsumtion 

Vid regelbundna intervaller väcks enheten upp för att göra en sensormätning. Kommunikation med 

servern, som är energikrävande, görs i huvudsak då kärlet är fullt. Med denna konfiguration av  IoT 

enheten bedömer utvecklaren att batteriet kan räcka mellan 5-10 år. För närvarande används GPRS 

teknologi för kommunikation mellan IoT-enheten och den centrala servern. IoT utvecklaren 

undersöker också möjligheten att istället använda Narrow-Band IoT som är en mer energieffektiv 

kommunikationsteknologi. Man har även funderat på att använda av solceller vid IoT-enheten för att 

ytterligare förlänga livslängden på  batterierna, men har inte implementerat denna lösning eftersom 

delar av Sverige har otillräckligt med soltimmar. 

 

4.1.2. Informationssäkerhet 
 

De kommuner som har intervjuats har inte några IoT-lösningar i drift ännu, även fast tester har 

genomförts till exempel av uppkopplade papperskorgar i parker. De menar att beroende på typ av 

IoT-lösning varierar risken för om den kan komma att utsättas för en IT-attack eller ej. Till exempel 

borde kritiska system som trafikljus och el och värmeverk vara mer känsliga för attacker med större 

konsekvenser än till exempel för avfallshantering.  

Det kan dock finnas känslig personlig information kopplat även till dessa tjänster som behöver 

skyddas. Data för avfallshantering kan potentiellt ge information om huruvida ett hushåll är bortresta 

under längre tid vilket kan används i kriminella syften.  

 

4.1.3. Användaren och andra aktörer som medskapare av värde 
 

I intervjuerna med kommunerna har det framkommit att sensorstyrd tömning skulle kunna 

effektivisera tömningen av hushållens avfall. Detta skulle främst gälla tömning av flerhushåll som 

töms mer sällan och där det är svårare att förutse när tömning bör ske. Sensorstyrd tömning skulle 

också vara effektivt i områden med oregelbundet behov av tömning som till exempel i 

fritidsstugeområden.  

Kommunerna bedömer att man med sensorer bättre skulle kunna planera tidpunkten för när 

tömning ska ske och på så sätt spara in kostnader för personal och transporter. Inom ramen för detta 

examensarbete har detta inte kvantifierats men Stadsdelsnämnden Norrmalm i Stockholm (2017) har 

i en studie visat att man har lyckats minska lastbilstransporterna för tömning med 70% med hjälp av 

sensorförsedda smarta papperskorgar.  

Kommunerna ser också att digitalisering till exempel med en app skulle kunna underlätta 

kommunikation mellan medborgare och kommunen. Det kan röra sig om feedback eller önskemål 

från medborgaren på sophanteringen och från kommunens sida önskemål om till exempel sopkärlets 

placering vid tömning. En av kommunerna ser dock en risk att medborgaren får många appar att 

hantera för de kommunala tjänsterna om det utvecklas till att bli en applikation per IoT-tjänst. 
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4.1.4.  Öppen data och API:er 
 

IoT-utvecklaren som har intervjuats för studien har  API:er tillgängliga för kunder och partners. Man 

tycker  att möjligheten att erbjuda data och information från samhällsnyttiga IoT-tjänster som deras 

egen har ett stort värde för medborgarna. Eftersom utvecklaren säljer tjänsten till kund är det dock 

upp till kunden att avgöra om informationen ska vara tillgänglig för samhället eller ej. 

När det gäller öppen data erbjuder båda de kommuner som har intervjuats, Uppsala och Södertälje, 

kommuninformation som öppen data. Detta kan exempelvis vara information om var skolor och 

parkeringsplatser finns men ingen av dem har information relaterat till avfallshantering tillgängligt. 

Information som skulle kunna var intressant för medborgarna är till exempel tidpunkt för när 

hushållets sopkärl är planerat att tömmas, historik över tömningar och kostnad för och vikt på avfall. 

 

4.1.5. IoT-lösningens arkitektur 
 

Den IoT utvecklare som intervjuats för studien lagrar data både lokalt i IoT-enheten och centralt i en 

moln baserad databas. Vid enheten mellanlagras data från sensorn och enheten för att skickas vidare 

till molnet när uppkoppling sker.  

Deras IoT-enhet har mjukvara för att styra sensoravläsning och GPRS/3G uppkoppling. Den har både 

ultraljudssensor för att mäta fyllnadsgrad i återvinningskärlen och temperaturgivare för att korrigera 

ultraljudssensorns avläsningar beroende på temperatur. Ultraljudssensorn mäter tiden det tar för 

ultraljudsvågen att studsa tillbaka från en fast yta  till sensorn. Därefter beräknas avståndet med 

hjälp av på ljudets hastighet. Dock påverkar luftens temperatur ljudets hastighet med 0.17% per grad 

Kelvin. Därför behöver sensoravläsningen korrigeras för den aktuella temperaturen.  

Utöver detta har IoT-enheten också ett gyro för att kunna känna av när återvinningskärlen flyttas och 

töms. Enheterna har också möjlighet till Over The Air uppgraderingar och installationer, dvs att 

uppgraderingar och installationer av enhetens mjukvara sker via mobil telekommunikation. 

IoT utvecklaren har också applikationer i molnet med uppgift att ta emot data från IoT-enheterna och 

hämta och lagra information i databasen. I den molnbaserade applikationen används också Artificial 

Intelligence för att göra prognoser för när återvinningskärl kommer att vara redo att tömmas. 

Däremot har man valt att inte inkludera ruttplanering eftersom kunderna själva ofta har egna 

ruttplaneringsverktyg. De menar också att en molnbaserad applikation och databas gör det enklare 

att göra data tillgänglig för kunder och samarbetspartners. 

 

4.1.6. Användargränssnitt 
 

När det gäller tömning av hushållens avfall använder kommunernas entreprenörer läsplatta/mobil i 

sopbilarna för att visa körscheman. Denna information hämtas från kommunernas IT-system. 

IoT-utvecklaren som intervjuats tillhandahåller gränssnitt för sina kunder i form av en webapplikation 

och en applikation för mobil och läsplatta. De har i huvudsak tre typer av användare: administratörer 

som hanterar och uppdaterar databasen, chefer som vill ha rapporter och statistik om hanteringen 
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av återvinningsstationerna och till sist de entreprenörer som ska tömma stationerna. Administratörer 

och chefer använder i första hand webapplikationen medan entreprenörerna mobil eller läsplatta. 

4.2. Design och utveckling 
 

I de följande avsnitten redogörs för hur artefakten, dvs IoT-lösningen för hantering av hushållens 

avfall, har designats och utvecklats för att tillgodose de områden som identifierades i teori-avsnittet.  

 

4.2.1. Artefaktens arkitektur 
 

Artefakten, dvs IoT lösningen för automatisering och digitalisering av hushållens avfallshantering 

består av ett flertal komponenter. Den centrala komponenten i devicelagret är IoT-enheten som 

består av en sensor, processor, strömförsörjning och ett 3G modem för kommunikation över 

mobilnätet med en SMS Gateway. I nätverkslagret går SMS kommunikation via 3G nätverket mellan 

SMS Gateway och IoT-enheten. SMS Gateway står också i kontakt med en Web Server i servicelagret 

med ett antal Web Services som utför funktioner i systemet. Exempel på funktioner är att läsa värden 

från sensor, hantera databaser med sensorvärden från sensorerna,  sammanställa rapporter över 

sensorvärden från flera sensorer. Systemet har också två databaser i innehållslagret, en för att lagra 

sensordata och en annan för att lagra kunduppgifter. 

Användare kommer att kunna interagera med systemet via ett Web GUI och via Smartphone 

applikationer för Android och Iphone.   

Artefakten kommer att tillfälligt lagra mätdata från sensorerna i IoT enheten i väntan på att de ska 

skickas vidare till servern via 3G/GPRS uppkopplingen. All data om IoT-enheterna, mätvärden och 

rutter lagras centralt i en molnbaserad databas. Detta för att enkelt kunna ge hushåll och 

samarbetspartners tillgång till information.  

Varken den Webapplikationen som ger access för Administratörer och chefer eller 

Smartphone/Läsplatta appen kommer att lagra data lokalt utan gör anrop till databasen via 

webservices.  
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Tabell 9 Översikt på IoT-lösning för hantering av hushållens sopor anpassning av (Yoo et al,2010) 
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4.2.2. Användargränssnitt 
 

Artefakten består av två applikationer med användargränssnitt. Den ena är en webapplikation för 

administratörer och chefer och den andra är en Smartphone applikation för förare som hämtar in 

hushållens avfall. 

Smartphone applikationen består av två stycken sidor där den första visar en förares alla kommande 

jobb och den andra visar informationen av det nuvarande jobbet. Sidan Alla jobb innehåller en tabell 

som visar information om kommande jobb som stadsdel, datum för jobbet och antal adresser som 

ska besökas.  

 

Tabell 10 Användargränssnitt Alla Jobb för Smartphone/Läsplatta 

Sidan Nuvarande Jobb visar dagens rutt och de adresser där sopkärl ska tömmas. Adresserna visas på 

en karta och i till exempeltform i en tabell. För varje adress i tabellen framgår också vad som skall 

göras vid adressen som en knapp, till exempel att ”Hämta ”avfall. När avfallet är hämtat trycker 

föraren på knappen för att ändra status på adressen i detta fall till ”Tömd”.  

Som back-end till mobilapplikationen finns en molnbaserad webapplikation med web services för att 

hantera till exempel uppdatering av databasen för lösningen.  
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Tabell 11 Användargränssnitt för Nuvarande Jobb för Smartphone/Läsplatta app 

 

4.2.3. Energiförbrukning 
 

För att minimera strömförbrukningen i artefakten kommer ett flertal metoder att användas. Som 

processor till artefakten har en ARM Cortex-M0+ CPU valts. Processorn har två Sleep Modes, Idle och 

Standby Mode, som försätter processorn i ett tillstånd med låg strömförbrukning. Detta sker genom 

att processor, interna klockor och minnen stängs av. Av de två tillstånden har Standby Mode den 

lägsta strömförbrukningen.  

Utöver det kommer också alla perifera enheter som ultraljudssensorn och 3G modemet att vara 

avstängda i Standby Mode. 

All tid där IoT-enheten inte behöver göra en sensormätning eller kommunicera med de 

molnbaserade webtjänsterna kommer enheten att vara i Standby Mode. 

För att realisera detta kommer IoT-enhetens mjukvara att försätta enheten i olika states: 

1. Standby Mode 

2. Sensormätning 

3. Kommunikation med Server 
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Intervaller för sensormätning schemaläggs per enhet eller grupp av enheter. Kommunikation med 

servern styrs av en definierad nivå i behållaren. Till exempel kan en 80 procentig fyllnadsnivå trigga 

IoT-enheten att skicka meddelande om tömning till servern. 

 

4.2.4. Informationssäkerhet 
 

När det gäller säkerhet för artefakten berör det både den molnbaserade webapplikationen och 

databasen, Smartphone/Läsplatte appen och IoT-enheten. 

Den molntjänst som valts för webapplikationen och databasen erbjuder säkerhet i flera nivåer. För 

databasaccess finns nätverkssäkerhet i form av IP Firewall regler där bara artefaktens web services 

har tillstånd att anropa databasen. Vidare finns Access Management där bara fördefinierade 

användare kan autentifieras. Vidare används rollbaserad auktorisering så att till exempel förare 

endast kan läsa och uppdatera status på en adress medan en administratör har högre rättigheter och 

kan gå in och ändra, lägga till och ta bort data.  

När det gäller Smartphone/Läsplatta appen implementerar den App Transport Security som 

säkerställer att en iOS app använder en säker uppkoppling till applikationens back-end, i artefaktens 

fall den molnbaserade webapplikationen. Uppkopplingen kommer därmed att vara krypterad. 

Artefaktens IoT-enhet tar inte emot kommandon med inkommande datakommunikation utan sänder 

endast mätdata med utgående kommunikation. Detta minskar risken för att enheten 

komprometteras eller skadas utifrån. Däremot är IoT-enheten oskyddad för och skulle kunna sättas 

ur funktion med DDoS attacker. 

 

4.2.5. Öppna API:er och Data 
 

Både teoriavsnittet och resultatet från intervjuerna visar att öppen data från samhällsnyttiga tjänster 

är av värde både för medborgare men också för andra samhällsfunktioner. Artefakten implementerar 

ett API med web services som kan göra data om hushållens sophantering tillgänglig. Data kan delas 

med entreprenörer som utför tjänsten men eventuellt också för samhället i stort som öppen data.  

Det kan finnas privat och känslig data som behöver begränsas åtminstone tillfälligt, till exempel 

planering om sopkärlens tömning. 

4.2.6. Iot-Enhetens Robusthet  
 

I teoriavsnittet beskrevs att robusthet för IoT påverkas av en rad olika områden alltifrån 

nätverkstillgänglighet till säkerhet, energikonsumtion och att klara den fysiska omgivningen. Ett antal 

åtgärder har därför vidtagits vid designen ock konstruktionen av artefakten för att förbättra 

robustheten. 

För att minimera IoT-enhetens energiförbrukning kommer processorn att försättas i standbymode 

när sensoravläsning eller kommunikation inte sker. Dessutom kommer 3G modemet och sensorn att 

stängas av i standbymode.  
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För att förbättra IoT-lösningens robusthet ur ett säkerhetsperspektiv används en brandvägg för 

webservices och databasaccess och en säker uppkoppling mellan användar appen och applikationens 

back-end i form av App Transport Security. 

Angående nätverkstillgänglighet har ett applikationsprotofoll som klarar utmanande 

nätverksförhållanden valts. För artefakten används därför  Constrained Application Protocol (CoAP) 

som endast behöver två meddelanden för att skicka data. CoAP är också speciellt framtaget för 

enheter med begränsade resurser som IoT. 

Eftersom artefakten kommer att placeras utomhus behöver den klara temperaturvariationer, damm 

och regn. Enligt de kommuner som intervjuats behöver ett sopkärl för enfamiljshushåll klara av 

damm och vätska enligt IP65. IoT-enheter i avfallsbehållare i flerfamiljshus behöver också tåla att 

tvättas i vattenstrålar under tryck. Detta kräver då en IoT-enhet med IP IP66 klassad inkapsling. 

Därför har en behållare, eller inkapsling, som klara den högre klassningen IP66 valts för artefakten. 

Det gör att den blir helt dammtät och spoltät.  

 

4.3. Utvärdering 
 

I diskussionen med kommunerna och IoT-utvecklaren presenterades hur artefakten var tänkt att 

fungera och baserad på feedback har designen av artefakten kunnat förfinas och en förbättrad 

version av artefakten tagits fram. 

När det gäller energiförbrukning framkom i intervjuerna med kommunerna och IoT-utvecklaren  att 

IoT-enheten behöver ha strömförsörjning från batteri och att sensormätning och kommunikation 

behöver schemaläggas. I den initiala versionen skulle artefakten använda en GPS för positionering av 

IoT-enheten och solceller för att förbättra strömförsörjningen.  I dialog med IoT-utvecklaren visade 

det sig att GPS drar mycket el och bör undvikas och att solceller i ett land med få soltimmar som i 

Sverige inte är en optimal lösning. I den förbättrade versionen av artefakten togs detta bort. 

Ett annat område att ta hänsyn till vid designen av artefakten var användaren och andra aktörer som 

medskapare av IoT-tjänsten. I den första versionen av artefakten ingick det inte någon designlösning 

för att hantera detta. I diskussionerna framkom att göra tjänsten tillgänglig som öppen data genom 

öppna API:er kan underlätta för andra aktörer att bidra som medskapar av tjänsten. I den förbättrade 

versionen av artefakten har ett mindre öppet API i form av webservices som ger access till data om 

sophanteringen implementeras.  

När det gäller IoT-lösningens robusthet gjordes förbättringar både vad gäller energiförbrukningen, 

inkapsling och säkerhet efter feedback från respondenterna. För att förbättra energiförbättringen 

togs till exempel solpanel och GPS bort i den uppdaterade artefakten. Den uppdaterade artefakten 

gavs också en inkapsling med IP66 för att tåla vätska och damm på inrådan av de som intervjuats. När 

det gäller säkerhet höjdes den för databas, web services och webapplikationen som en följd av ett de 

hostas på en molntjänst. Detta skedde på feedback från respondenterna. 

I detta arbete har också ett antal designprinciper för samhällsnyttiga tjänster  identifieras.  

Designprinciperna utgår från de områden som presenterades i teoriavsnittet och bör kunna fungera 

som en vägledning för att designa och utveckla samhällsnyttiga IoT-tjänster i allmänhet. 
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Energiförbrukning 

• IoT-enheten behöver ha strömförsörjning från batteri 

• GPS i IoT-enheten bör undvikas då den konsumerar mycket ström 

• Schemalagd sensormätning och serverkommunikation bör användas 

• Idle/Sleep mode på IoT-enheten bör implementeras övrig tid 

• Solceller kan användas men måste då vägas mot tillgängliga soltimmar 

Säkerhet 

• Access till databas ska ske endast ske från IoT-lösningens web services 

• Databas och webapplikation ska skyddas bakom brandvägg 

• Access management där bara fördefinierade användare autentifieras  kan implementeras 

• Krypterad kommunikation mellan mobil/läsplatta applikationer och server bör 
implementeras 

Användare och andra aktörer som medskapare 

• Data bör göras tillgänglig med api:er öppna för kunder och samarbetspartners som sedan 
kan göra den tillgänglig till medborgarna 

• Data kan göras tillgänglig genom öppna api:er som open data. Detta kan vara ett 
kommersiellt övervägande om ett privat företag leverarar IoT-tjänsten  

IoT-enhetens arkitektur 

• Lagra all data centralt på server 

• Mellanlagra sensordata lokalt i IoT-enheten 

• Implementera webbapplikation och webservices med API för att underlätta tillgång på 
data för olika klienter (mobil, läsplatta, webapplikation på pc) 

• API:er för åtkomst av data till kunder, partners eller medborgare 

• Implementera logik på servern för att göra den tillgänglig via API:er 

• Minimalt med logik i IoT-enhetens mjukvara för att spara på strömförbrukning 

IoT-Enhetens Robusthet 

• Ett flertal faktorer behöver tas i beaktande vad gäller IoT-enhetens robusthet som 
energikonsumtion, säkerhet, inkapsling och nätverkstillgänglighet 

Tabell 12 Detaljerade designprinciper för Samhällsnyttiga IoT-tjänster 
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5. Reflektion och diskussion 
 

Detta avsnitt diskuterar och jämför teorin med utfallet i intervjuerna och resultat från artefakten för 

att se var empirin stödjer teorin och var skillnader och alternativa lösningar finns. 

5.1. Energiförbrukning 
 

Forskning visar vikten av en energi-effektiv IoT-lösning. IoT-enhetens sensor, processor och data-

kommunikation konsumerar energi och då många IoT lösningar är mobila och batteridrivna måste 

enheten hantera energiförbrukning på ett effektivt sätt (Navroop et al, 2017). 

I intervjuerna med kommunerna och IoT utvecklaren framkom att IoT-enheten behöver ha 

strömförsörjning från batteri eftersom den ofta är placerad utanför elnätet. Den kan också 

implementera schemalagd sensormätning och serverkommunikation för att minimera 

strömförbrukningen.  

Martinez et al (2015) poängterar vikten av att schemalägga sensormätning och kommunikation i 

fasta intervall eller händelsestyrda. Övrig tid måste IoT-enheten försättas i sleep/idle mode och 

stänga av sensorer och 3G modem. GPS bör undvikas i lösningen eftersom den förbrukar mycket 

ström. Slutligen kan solceller användas för att förlänga batteriets livstid.  

I den initiala designen skulle artefakten använda GPS för att med automatik registrera IoT-enhetens 

position för lagring i databasen. Baserat på resultat från intervjuerna har GPS dock tagits bort pga av 

den höga energiförbrukning.  

Solceller var också med i den ursprungliga designen men har tagits bort. Dels beroende på att antalet 

soltimmar i Sverige är få men också för att det skulle göra IoT-enheten mindre robust och könslig för 

oöm behandling. I intervjuerna har också framkommit att med en optimerad strömförsörjning är det 

möjligt med en batterilivslängd på upp till 10 år. Att förlänga denna ytterligare med solceller verkar 

inte rimlig med tanke på att livslängden på övriga komponenter i IoT-enheten ändå kan vara till ända 

efter 10 år. 

Artefakten implementerar ett fast schema för sensormätning eftersom sensorn inte stöder 

eventstyrd väckning av processorn. Hade detta funnits skulle sensorn kunna väcka processorn vid en 

viss fyllnadsnivå. Istället väcks processorn via en intern timer en gång per dygn för sensormätning. 

Om mätningen visar att sopkärlet behöver tömmas kommuniceras detta till servern och i annat fall 

återgår processorn till ytterligare ett dygns sleep-mode. 
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Tabell 13 Artefaktens energiförbrukning 

5.2. Informationssäkerhet 
 

När det gäller forskning kring IoT och informationssäkerhet framhålls att IoT öppnar upp för 

applikationer till exempel i hemmet vilka registrerar och lagrar personlig data (Zhi-Kai Zhang et al). 

Många IoT-enheter är dåligt skyddade och kan vara hotade för intrång utifrån. Detta gör att IoT 

enheten och andra applikationer och databaser som ingår i IoT lösningen behöver ha ett starkt 

informationssäkerhetsskydd. 

I intervjuerna med kommunerna menar de att informationssäkerhet är viktigt men att fallet med 

avfallshantering inte nödvändigtvis behöver vara ett attraktivt och sårbart mål för IT attacker. Den 

data som hämtas är sensordata om fyllnadsgrad är inte känslig och information skickas i en riktning, 

från IoT-enhet till server. IoT utvecklaren såg dock säkerhet som en viktig del av lösningen och att 

olika delar av systemet behöver skyddas mot attacker. 

 Farooq et al (2015) visar hur IoT säkerhet kan beskrivas utefter de olika lager en IoT-lösning består 

av (se Tabell 14). När det gäller artefakten skyddas den mot IT-Attacker på flera sätt. I Middleware 

lagret har den molnbaserade databasen och webservices ett gott skydd mot attacker med IP Firewall 

regler, autentifiering av fördefinierade roller och rollbaserad auktorisering. I nätverkslagret använder 

Smartphone/Läsplatteappen App Transport Security som säkerställer att mobil applikationen 

använder en säker uppkoppling till lösningens databas och webservices. Det innebär att dessa två 

delar av artefakten har ett bra skydd.  

Däremot har det visat sig svårare att implementera en bra säkerhetslösning för artefaktens IoT-enhet 

i perceptionslagret. Som ett minimum skulle IoT-enheten behöva skyddas av en brandvägg men en 

bra lösning som passar artefakten har inte hittats. Det gör att artefakten inte är skyddad mot till 

exempel DDoS attacker. 
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Tabell 15 Artefaktens implementering av säkerhet anpassat efter (Farooq et Al, 2015) 

 

5.3. Användaren och andra aktörer som medskapare av värde 
 

När det gäller forskningen kring IoT nämns att ha medborgaren och andra intressenter som 

medproducenter till tjänsten kan vara en viktig komponent i affärsmodellen (Turber et al 2014).  

 

 

Tabell 16 Värdeskapande nätverk för IoT, anpassat efter (Turber et al, 2014) 

När det gäller den sensorstyrda tömningen som utvecklats i detta examensarbete är dock 

medborgaren inte medproducent av tjänsten. Tjänsten levereras av kommunen i samarbete med IoT 

tjänsteleverantören och  effektiviseringen kommer från att tömning av kommunerna bedöms kunna 

ske med större precision och på så sätt spara in kostnader för personal och transporter.  

Däremot ser kommunerna att digitalisering till exempel med en app skulle kunna underlätta 

kommunikation mellan medborgare och kommunen. Det kan röra sig om feedback eller önskemål 

från medborgaren på sophanteringen och från kommunens sida önskemål om till exempel sopkärlets 

placering vid tömning. 
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Dessutom har artefakten api:er som kan användas av partners eller andra samhällsfunktioner och för 

att erbjuda öppen data. Tillgång på data för andra intressenter i samhället och möjlighet att kunna 

kombinera den med flera datakällor kan skapa nya insikter och användningsområden (Marijn Janssen 

et al, 2017). Detta kan underlätta ett värdeskapande nätverk som involverar flera aktörer förutom 

kommun och användare. 

 

5.4. Öppen data och api:er 
 

Forskningen kring öppen data och IoT visar att IoT har potentialen att samla in stora mängder data till 

låg kostnad och att Öppen och Delad Data är kritiskt för innovation inom samhället. Den säger också 

att för att kunna skapa nya insikter och användningsområden förutsätts tillgång på kombinerade data 

(Marijn Janssen et al, 2017) 

Forskningen kring IoT menar att det inte finns ett enkelt sätt att integrera spridda sensorer och göra 

data tillgängligt på ett enkelt sätt men att det finns ett värde i att göra det. Soldados et al (2017) 

föreslår till exempel att öppna IoT lösningar med öppna API:er och middlerware skulle kunna 

underlätta detta. 

I intervjuerna framgår att kommunerna redan erbjuder information om kommunen som öppen data 

även fast inte information om avfallshantering finns tillgänglig. Kommunerna ser positivt på att 

erbjuda denna typ av information. 

I artefakten har web services implementerats för att generera rapporter som öppen data som till 

exempel antal sopkärl i kommunen och med vilken frekvens som tömning sker. Vidare finns API som 

är öppet för kunder och samarbetspartners och som ger access till  databasen och IoT-enheterna. 

Öppen data och api:er kommer att vara en framgångsfaktor för samhällsnyttiga IoT-tjänster. De är 

nödvändiga för att skapa de värdeskapande nätverk som presenterats i arbetet. Öppenheten måste 

dock vägas mot kravet på informationssäkerhet och ifall tjänsten behandlar information av privat 

natur. 

 

5.5. IoT-enhetens robusthet 
 

Inom forskning definieras robusthet som ett systems förmåga att fortsätta att fungera även vid 

oförutsedda och svåra förhållanden (Fernandez et al, 2005) och för IoT kan det röra sig om 

nätverkstillgänglighet, säkerhet, energikonsumtion och den fysiska omgivningen. 

Eftersom IoT-enheten ofta är placerad utanför elnätet är energiförbrukningen avgörande för 

enhetens funktion över tid. Enligt Borja Martinez et al (2015) bär IoT-enheten reglera 

energiförbrukningen inom tre områden: sensing, data processing och data communication. I den 

artefakt som togs fram används schemalagd sensorläsning och datakommunikation för att minska 

energiförbrukningen. Initialt ingick solpaneler i artefakten design men detta togs bort då det inte 

ansågs effektivt i ett land med få soltimmar. Vid användning av en liknande lösning på andra håll i 

världen med bättre solförhållanden borde solpaneler kunna övervägas för att ytterligare förbättra 

robustheten ur ett energiförbrukningsperspektiv. 
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Angående nätverkstillgänglighet menar Liri et al (2018) att IoT enheter ska välja ett 

applikationsprotokoll som klarar utmanande näverksförhållande. För artefakten föll valet på 

Constrained Application Protocol (CoAP) som endast behöver två meddelanden för att skicka data. 

CoAP är också speciellt framtaget för enheter med begränsade resurser som IoT. 

När det gäller IoT-enhetens kapslingsdesign, dvs inneslutningen, används klassificeringssystemet IP. 

Vikten av en säker kapsling var något som framkom i intervjuerna både med kommunerna och IoT-

utvecklaren. Enligt samtliga respondenter bör de samhällsnyttiga tjänster som placeras utomhus ha 

kapsling som ger skydd för både damm och för vätska. Vid designen av artefaktens IoT-enhet har 

därför en kapsling med klassificeringen IP66 valts. 

Graden av robusthet blir slutligen en balansgång mellan de krav som behöver uppfyllas på till 

exempel säkerhet, kommunikationstillgänglighet, energikonsumtion och den omgivande miljön och 

att eftersträva en låg kostnad. 

 

5.6. Iot-lösningens arkitektur 
 

IoT-lösningens arkitektur kan delas in i fyra lager Innehåll, Service, Network och Device. Dessa lager 

kan frikopplas från varandra och därmed göras tillgängliga för andra aktörer att bidra i. På detta sätt 

kan varje lager i en IoT-lösning ses som en tänkbar källa för värde- och medskapande (Turber et al 

2014). 

 

Derhamy, H har i sin forskning visat hur en vidareutveckling av SOA design principer kan användas vid 

utveckling IIoT. Han visar där  vikten av autonomi, specialisering och att data bevaras vid källan. 

I Intervjun med IoT utvecklaren framgår betydelsen av att lagra all data centralt på server så att den 

enkelt finns tillgänglig för lösningens klienter men också via API:er till kunder och samarbetspartners. 

Vidare bör man mellanlagra sensordata lokalt i IoT-enheten tills kommunikation med servern sker. 

 All logik som till exempel användning av AI för att göra prognoser för kommande tömning eller 

ruttplanering bör Implementeras på servern. Dels för att om behov finns kunna erbjuda den till 

kunder och partners via API och för att avlasta IoT-enheten. Minimalt med logik ska finnas i IoT-

enhetens mjukvara för att spara på strömförbrukningen. 

När det gäller artefakten har dessa principer använts vid utvecklingen. Till exempel har IoT-enhetens 

logik begränsats till sensormätning och kommunikation med servern. Övrig logik som hantering av 

databasen, rapportering och prognos av tömning sker via webservices i en molnbaserad applikation. 

Detta för att underlätta för användare, partners och andra samhällsfunktioner att få tillgång till data 

och på så sätt understödja det värdeskapande nätverket.  

Detta gör också att de olika lagren frikopplas från varandra. Service och innehåll är till exempel 

frikopplade från IoT-enheten och kan därmed lättare göras tillgänglig för andra aktörer. 
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5.7. Vidare forskning 
 

Det vore intressant att gå vidare och undersöka hur säkerheten kring IoT-enheten skulle kunna 

förbättras. I denna forskning skulle potentiella säkerhetshot for IoT-enheten kunna kartläggas och 

olika strategier för att förhindra dem kunna prövas.  

Ett annat område som kan vara intressant att forska vidare inom är värdeskapande nätverk och IoT. 

Som denna studie har visat är ett viktigt område att ta hänsyn till vid utveckling av samhällsnyttiga 

IoT-tjänster att användare och andra aktörer kan vara medskapare genom nätverk. Det vore 

intressant med fördjupad forskning inom detta område för att se hur digitalisering kan stödja 

samarbete mellan olika samhällsaktörer och samordna data för gemensam analys. 

5.8. Slutsats 
 

Syftet med detta examensarbetet var att skapa förståelse för hur värdet av samhällsnyttiga tjänster 

skulle kunna höjas med hjälp av digitalisering och automatisering med IoT. Värde definieras som en 

effektivare tömning av hushållens avfall, dvs att avfall töms vid en tidpunkt då behållaren är i det 

närmsta full.  

I intervjuerna med kommunerna har det framkommit att sensorstyrd tömning skulle kunna 

effektivisera tömningen av hushållens avfall. Detta skulle främst gälla tömning av flerhushåll som 

töms mer sällan och där det är svårare att förutse när tömning bör ske. Sensorstyrd tömning skulle 

också vara effektivt i områden med oregelbundet behov av tömning som till exempel i 

fritidsstugeområden.  

Kommunerna bedömer att man med sensorer med större precision skulle kunna planera tidpunkten 

för när tömning ska ske och på så sätt spara in kostnader för personal och transporter. Inom ramen 

för detta examensarbete har detta inte kvantifierats men Stadsdelsnämnden Norrmalm i Stockholm 

(2017) har i en studie visat att man har lyckats minska lastbilstransporterna för tömning med 70% 

med hjälp av sensorförsedda smarta papperskorgar.  

Kommunerna ser också att digitalisering till exempel med en app skulle kunna underlätta 

kommunikation mellan medborgare och kommunen. Det kan röra sig om feedback eller önskemål 

från medborgaren på sophanteringen och från kommunens sida önskemål om till exempel sopkärlets 

placering vid tömning.  

Vidare kan en digitalisering av tjänsten bidra med värdefull information som tidpunkt för när 

hushållets sopkärl är planerat att tömmas, historik över tömningar, kostnad för och vikt på avfall. IoT 

och digitalisering medger också att centralt samla in viktig information om samhällstjänsten och göra 

den tillgänglig till samarbetspartners men också för andra samhällsfunktioner. 

I studien har designprinciper för framtagande av IoT-lösningen identifierats som att: minimera 

energikonsumtionen, säkra lösningen mot IT-attacker, göra data tillgänglig för samhället och 

lösningens arkitektur. Men också problemområden har uppdagats som till exempel svårigheten att 

på ett bra sätt säkra IoT-enheten mot IT-attacker. 

Slutsatsen blir därför att digitalisering och automatisering med IoT kan höja värdet av 

samhällstjänster och att det finns vissa framgångsfaktorer att beakta när de designas och utvecklas. 
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APPENDIX 1: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 1:  För tillverkare/leverantörer och användare av existerande IoT-tjänster för 

samhällsnytta 

IoT i stort 

Vilka samhällsnyttiga IoT tjänster tror du kommer att bli viktiga inom de närmsta 3 åren? 

Vad är viktigt när man designar IoT lösningar i stort? 

Vad är viktigt när man designar en IoT lösning för samhällsnyttiga tjänster? 

 

Hur  samhällsnyttiga IoT tjänster kan skapa största värde för samhället 

Vad bör man ta hänsyn till när det gäller energikonsumtion/batteritid för IoT-enheten? 

Vad bör man ta hänsyn till vad gäller lagring av mätdata från IoT tjänsten? Cloud, Vid sensorn,  

Vad bör man ta hänsyn till vad gäller hur information/mätdata görs tillgänglig för användaren? 

Hur resonerar ni kring att data/Information från IoT tjänsten presenteras till kommunens invånarna? 

Vad bör man ta hänsyn till när det gäller underhåll av IoT-enheten (kan man ta hänsyn till detta redan 

i hur man designar lösningen)? 

Hur resonerarar ni kring att erbjuda mätvärden från  IoT tjänsten som Open Data? 

Hur resonerar ni kring öppna api:er när det gäller IoT-lösningar? 

 

Säkerhet 

Hur resonerar ni kring IT säkerhet och GDPR för er IoT tjänst? 

 

Hur viktig bedömer du följande faktorer är vid design och utveckling av en samhällsnyttig IoT Tjänst? 

Design & Utvecklings 
faktorer 

Inte 
viktig 

Mindre 
Viktig 

viktig Mycket 
Viktig 

Data/Information från IoT 
tjänsten ska presenteras till 
invånarna 

    

Enkelt handhavande     

Kostnad för tjänst     

Mätvärden tillgängliga som 
Open Data 

    

Informationssäkerhet     

Energikonsumtion/Batteritid     

International Protection (IP) 
Klassificering 
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Öppna API:er     

Cloud baserad mjukvara     

Användare medproducenter 
av IoT tjänsten 
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Frågeformulär 2:  För intressenter av en IoT Tjänst för avfallshantering (artefakten) 

Tänkta respondenter:  

• Stadsdelsnämnden Norrmalm i Stockholm 

• Luleå kommun 

 

IoT i stort 

Vilka samhällsnyttiga IoT tjänster tror du kommer att bli viktiga inom de närmsta 3 åren? 

Vilka faktorer är betydelsefulla när man designar IoT lösningar i stort? 

Vilka faktorer är betydelsefulla när man designar en IoT lösning för samhällsnyttiga tjänster? 

 

IoT för avfallshantering 

Hur sker tömning av hushållens avfall idag? 

Hur får lastbilsföraren information om vilka hushåll som ska tömmas 

Med vilket intervall? 

Hur betalar kunden för tömning? (mer specifik) 

På vilka sätt har kunden möjlighet att ge synpunkter på avfallshanteringen? 

Vilka synpunkter är vanliga att kunden för fram? 

Finns det några andra problemområden inom avfallshantering? 

På vilket sätt kan det finnas utrymme att effektivisera tömning av avfall? 

Kan det finnas behov av att ge kunden möjlighet att avgöra när tömning ska ske? 

Hur ser du på en lösning där tömning sker när avfallsbehållaren är full (fördelar/nackdelar)? 

Vilka IT system har ni idag som stöder hantering av hushållsavfall (kundsystem, faktureringssystem)? 

Vilka underleverantörer använder ni för tömning av avfall? 

Har de något IT stödsystem idag vid tömning av avfall? Är dessa integrerade i era IT stödsystem. 

 


