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Sammanfattning
Det studien har identifierat är en avsaknad av sammanställda risker och fördelar för
den vanligaste organisationstypen i många länder; SMEs (small and medium-sized
enterprises). Det existerar inga sammanfattade hjälpmedel för utveckling och
implementation för IoT (Internet of Things) som understöd åt beslutsstödsystem
(ERP_DSS) för målgruppen SMEs.
Det studien presenterar är ett ramverk med fördelar som rekommenderas att följas
och risker som rekommenderas att undvikas, vid utveckling och implementation av
IoT som understöd åt beslutsstödsystem.
Studien har också praktiskt prövat användbarheten av ramverket genom design
science, där prototyper utvecklats. Ramverkets användbarhet kan efter lyckad
utveckling av protyper och ytterligare identifierade risker, presentera ett fungerande
och sammanställt hjälpmedel för målgruppen SMEs.
Nyckelord: IoT, ERP_DSS, SMEs, Ramverk, M2M, D2D, Design science, ICT
Akronymer:
D2D – Enhet-till-Enhet (från engelskans device-to-device)
DS - Design Science
ERP_DSS - Beslutsstödsystem (Från engelskans
Enterprise_Resourcce_Planning_Decission_support_system)
ICT – Information And Communication Technologies
IoT - Internet of Things
M2M – Maskin-till-Maskin (från engelskans Machine-To-Machine)
RFID - Radio Frequency Identification
SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition
SME - små och medelstora organisationer (från engelskans small and
medium-sized enterprises)
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1 Inledning
Organisationer av alla storlekar kan med hjälp av ny teknik slå sig in på marknader
eller utveckla dess interna it-landskap och tekniska hjälpmedel för att öka exempelvis
dess konkurrenskraft. För att säkerställa att utvecklingsprojekt inom ICT
(Information And Communication Technologies), inte kostar mer än vad det faktiskt
ger, används bland annat metoder, syntaxer och ramverk. Framförallt används detta
för att eliminera problem och maximera fördelar som existerar för den målgrupp som
de hjälpande metoder, syntaxer och ramverk riktar sig till. Det är inte enbart rörelsen
av kapital utan också rörelsen av information som spelar en stor roll för
organisationer. Vilket gör att alla organisationstyper är i någon form beroende av
data, information och kunskap. Med hjälp av låga kostnader för kommunikation,
insamling, hantering och dataanalyser kan information spridas bredare och
snabbare.
IoT (Internet of Things) är en av många framgångsfaktorer till internets tredje samt
industrins fjärde revolution, möjliggörande faktorer av detta är bland annat den
explosionsartade utvecklingen av hård och mjukvara. Hårdvaran har fysiskt blivit
mindre, billigare och mer allmänt tillgänglig. Hård och mjukvaruleverantörer har
under de senaste åren också utvecklat nya kommunikations och
energibesparingstekniker, vilket skapar produktutvecklings möjligheter. IoTs
datainsamlings kapacitet och specifikt realtidsbaseraddatainsamling, medför en stor
genomslagskraft för realtidsbaserad datahantering och dataanalysering. För att nyttja
den effekt som IoTs datainsamling medför, kan exempelvis ett ERP (Från engelskans
Enterprise Resourcce_Planning) användas. Fördelarna i ett datahanteringssystem
som ERP, är att data som samlas in kan omvandlas till organisationsövergripande
information och kunskap. Adderas beslutsstöds funktionalitet till ett ERP system,
klassificeras det som ett ERP_DSS (Från engelskans Enterprise
Resourcce_Planning_Decission Support Systems) och effekten av att möjliggöra
analytisk, matematisk och visuell data till information kan potentiellt öka
beslutsfattandes processeffektivitet. Samt att det stödjer beslutsfattare i deras
processer att ta faktabaserade beslut. Effekten av databaserade och faktabaserade
beslut är bland annat; elimination av onödigt utförda arbetsuppgifter. Exempelvis att
en parkeringsvakt inte behöver kontrollera om det står bilar felparkerade på en tom
parkeringsplats. Där IoT kan används som övervakande funktionalitet med
objektidentifierande sensorer och ERP_DSS som tar emot data som samlas av
sensorer, data tolkas, analyseras och statistikförs sedan av beslutsfattare i ERP_DSS
och generera eller inte generera efterföljande händelseförlopp. Som att exempelvis
inte skicka en parkeringsvakt till parkeringen om den är tom.
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1.1 Mål och Syfte
Målet för denna studie är att sammanställa information relaterat till utveckling och
implementation av IoT som understöd åt ERP_DSS, riktat till målgruppen SMEs.
Där befintlig forskning ska undersökas för att identifiera fördelar och risker som ska
presenteras.
Målet är också att använda denna information för att genomföra prototyputveckling, i
syfte att pröva användbarheten av de fördelar och risker som identifierats.
Syftet är att fylla den luck som existerar i befintlig forskning, kring ett sammanställt
utvecklings och implementationsunderlag för SMEs. Med målet att framkalla ett
sammansatt och överskådligt underlag med hjälpande dokumentation för utveckling
och implementation av datainsamling med hjälp av IoT. Samt datahantering och
dataanalysering med ERP_DSS för målgruppen SMEs.

1.2 Problemområde och problemställning
Melo Silva et al. (2016) anser att merparten av befintlig forskning för IoT-utveckling
beskriver tillhandahållande av tjänster inom IoT. Tjänsterna är baserat på allmänna
koncept eller behov hos ett specifikt system och inte genom väl dokumenterade och
klargjorda mönster. För att klargöra hur olika specifika IoT applikationer bör
implementeras och utvecklas mot en specifik målgrupp, bör alltså tydliga och
klargjorda mönster presenteras. För att utvecklingen ska möjliggöra ökad livskvalité
för människor och förbättras genom elektronik och elektroniska enheter som
omfamnar världen, måste kontroll och kommunikationsverktyg ske på en acceptabel
nivå av automation och på ett transparent sätt anser Ferreira et al. (2013).
Xu et al. (2014) presenterar att IoT integrerar mänger av enheter som är utrustade
med avmätning, identifikation, bearbetning, kommunikation och nätverks
funktionalitet. Specifikt sensorer med ställdon som konstant ökar i hållbarhet och
minskar i kostnad och storlek, medför att användningsområdena för IoT är mycket
omfattande. Dagens organisationer bör där av ha ett mycket stort intresse för att
implementera IoT enheter, för att utveckla exempelvis applikationer som; automatisk
övervakning, kontrollering, management och underhåll. Påföljden av hastiga
framsteg inom teknologiska och industriella infrastrukturer, estimeras IoT att
implementeras överskridande inom många olika affärsverksamheter.
Enligt organisationen Northstream (2016) kräver varje enskild IoT lösning skilda
egenskaper, där Northstream (2016) analys identifierar och grupperar dessa
egenskaper i tre kategorier. Teknisk, kommersiell och ekosystem relaterat. Tekniska
avvägningar relaterar till exempelvis energieffektivitet, datahastigheter och
uppkopplingstekniker. Kommersiella avvägningar kan exempelvis handa om kostnad
av tjänster, säkerhet och skalbarhet. Ekosystem relaterade avvägningar kan
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exempelvis hantera framtidssärkande och global studerande och interoperabilitet
(två eller flera system som fungera tillsammans och har möjligheten till
kommunikation mellan respektive system).
Kong et al. (2009) presenterar hur övergripande dataanvändning har motiverat
organisationer att skapa realtidsbaserad struktur, där automatisk identifikation och
datainsamling är fördelar som bör adresseras. Northstream (2017) anser att realtids
baserad IoT är en av de fördelar som en organisation kan erbjuda dess kunder. Där
organisationer möjliggör datainsamling relaterad till hur kunder använder produkter
på plats hos kunden, detta medför även möjligheter till produktutveckling i respons
mot kundens användarvanor genom mjukvaruuppdateringar som tillför nya
funktioner och förbättringar. Även underhållning och reparationer kan optimeras
vilket kan öka kundens positivitet från upplevelse av produkten. Fokuset bör där av
förflyttas mot problemlösning åt kunden i realtid och på ett förebyggande sätt, istället
för att sälja en färdigställd produkt.

Problemställningen studien ställer är:

”Vilka risker och fördelar existerar spritt i befintlig
forskning vid utveckling och implementation av IoT
som understöd åt beslutsstödsystem(ERP_DSS), med
inriktad
målgrupp
små
och
medelstora
organisationer?”

1.3 Avgränsningar
Hjälpmedlet som studien har till syfte att framställa planeras att identifiera och
sammanställa risker och fördelar vid utveckling och implementation av IoT som
understöd åt beslutsstödsystem med inriktat målgrupp SMEs.

1.3.1 SMEs
Valet att tillhandahålla utveckling och implementations hjälpmedel åt SMEs, grundas
i den konkurrenskraft som realtidsbaserad datainförsel i ERP system kan skapa, och
att generera en högre lyckad implementationsprocent som annars är svår att uppnå
för denna målgrupp. Valet av denna organisationstyp är också baserat på att en stor
andel av de organisationer som existerar i bland annat Sverige är av
organisationstypen SMEs. Målgruppernas geografiska plats kommer inte tas i
hänsyn för utformning av utvecklings och implementations hjälpmedlet då befintlig
forskning/ramverken/metoderna är för geografiskt spridda och inte alltid specifikt
3

utsatt geografiskt, där av kan det inte uteslutas att globalt vara användbar. Dock är
målgruppen SMEs definierad efter Europeiska Unionens mått och där efter räknas
organisationer med överensstämmande mått som SMEs globalt enligt detta mått i
denna studie.

1.3.2 Litteraturstudie
Primära artiklar ska vara publicerade inom en femårsperiod från det att rapporten
påbörjas.

1.3.3 Prototyp
Breadboard används vid fysisk utveckling av IoT-prototyp för att möjliggöra en
modulär och så effektiv interaktion mellan hårdvara som möjligt under utveckling.
Open source ska i så stor utsträckning användas, både för att tillföra till den befintliga
koden om möjligt men också att möjliggöra en effektivare utveckling.
De kommunikationstekniker som studien fokusera på är M2M och D2D.
Inköp av hårdvara får inte överskrida budgeten av totalt 5000kr.
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2 Bakgrund
Kapitlet bakgrund har till syfte att beskriva begrepp och definitioner som har stark
koppling mot rapportens frågeställning, samt för att presentera eventuellt varför det
kan ligga i SMEs intresse att utveckla och implementera IoT som understöd åt
ERP_DSS. Ytterligare beskrivs grundläggande tekniska principer för att skapa en
överskådlighet för läsaren.
Information och informationsflöde är något som blir allt viktigare för organisationer
av alla storlekar. Framtidens organisationer bör kräva ett mer etablerat stöd för
varför, hur och när förändringsarbeten och digitalisering av information och kunskap
ska ske. Det krävs att information, metoder och andra hjälpmedel finns tillgängliga
och överskådligt dokumenterat. För att säkerställa att utveckling och implementation
genomförs på ett kontrollerat och teoretiskt säkerställs sätt bör också målgruppen
som det riktas mot vara fastställd och specificerad.
Ett av de verktyg för datainsamling som i dagsläget är mycket omtalat och exponerat
är IoT, där IoT kan nyttjas för högkvalitativ och realtidsbaserad datainsamling. En av
det framträdande fördelar med att nyttja datainsamling är att sedan använda data
och omvandla det till information och kunskap. Grundläggande krävs det att data
som samlas in är av god kvalité, begreppet datakvalité definierar data i olika
kategorier för att möjliggöra effekterna av datainsamling och datahantering.
För att kunna omvandla och strukturera data till information används bland annat
ERP. ERP är en samlingsplats för organisationers information och kunskap. För att
nyttja information och kunskap på ett effektivt sätt kan ERP med
beslutsstödsfunktionalitet (ERP_DSS), utvecklas och implementeras. Detta kan
skapa en synergi mellan datainsamling och datahantering, och med hjälp av
realtidsbaserad datainsamling kan också beslutsfattare fatta effektivare och
faktabaserade beslut.

2.1 Small and Medium-sized Enterprises
Sett till fördelningen av organisationstyper i svenskt näringsliv är den största andelen
små och medelstora organisationer.
Definitionen som Europeiska Unionen har tagit fram av små och medelstora
organisationer är baserad på antal anställda, inkomst eller omsättning (se tabell 1.).
Ruivo et al. (2015) presenterar att 99% av alla europeiska verksamheter kan
kategoriserats som SMEs. Där verksamheter inom ekonomiska marknaderna:
Danmark, Portugal, Spanien och Sverige är högt representerade inom kategorin
SMEs.
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Tabell 1. Presenterar Europeiska Unionen definition för att organisationsklassificering av små och
medelstoras organisationer.
Organisationstyp Anställda

Inkomst eller

Omsättning

medelstora

< 250

≤ € 50 m

≤ € 43 m

små

< 50

≤ € 10 m

≤ € 10 m

Ett exempel som kan påvisa att SME är en intressant organisationstyp att fokusera
på, kommer ifrån det franska projektet som drivs av det franska universitet ”France
Université Numérique”. Där tillväxten av digitala små och medelstora organisationer
är ett av de huvudsakliga målen, genom att introducera bland annat
höghastighetsinternet och förbättrade mobilaccess.
Tabell 2. Presenterar ett franskt projekt för att öka tillväxten av digitala små och medelstora
organisationer. (Khatoun and Zeadally, 2017)
Projekt/plats

Financier

Varaktighet

Mål

Huvudsakligapartners

France Numrique/
Frankrike

Franska
regeringen

2012–2020

Underhålla tillväxten av digitala
små och medelstora
organisationer. Genom att
introducera höghastighetsinternet
och förbättra kvalitén för
mobilaccess. Diversifiering av
användandet och digitala tjänster.
Uppdatera styrningen och
ekosystemet för den digitala
ekonomin.

Franska
ekonomiministeriet,
finans och
industri.

Några som stödjer ovanstående påstående är bland annat Lip-Sam and Hock-Eam,
(2011), som har undersökt it införande för SMEs i Malaysia. Malaysia definition är
snarlik till hur SMEs definieras av Europeiska Unionen, utifrån antalet anställda.
Några av de faktorer som tillhandahåller möjligheten för SMEs att genomföra ITinföranden är bland annan internetkvalité, kostnad, IT-säkerhet och organisationens
IT-strategi. Chan, Yee-Loong Chong and Zhou, (2012) som också undersökt SMEs i
Malaysia presenterar att SMEs representerar majoriteten av organisationer i de flesta
länder, men att de saknar resurser som stora organisationstyper generellt innehar.
Samt att det är kritiskt för SMEs att formulera korrekta strategier för IT införande.
Och att det är viktigt att undvika att implementera nya applikationer utan att
noggrant överväga de befintliga IT-standarder och infrastrukturer. Samt att då
konkurrensen ökar mellan organisationerna, ökar också sannolikheterna att misstag
relaterat till IT-implementationer sker. Anledningen är att SMEs förmodar att ny
teknologi kommer ge dem konkurrenskraftiga övertag, men utan rätt förutsättningar
kommer SMEs med hög sannolikhet enbart ödsla ansträngningar och resurser för att
implementera senaste teknologin.
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2.2Internet of Things
Definition av IoT som nyttjas i denna studie är också den som generellt används i
litteraturen som studerats; sammankopplade enheter/noder, i ett nätverk av
sammankopplade vardagliga objekt. Där objekten generellt innehar övergripande
allestädes närvaro (övergripande närvarande bevakning) intelligens. Vilket leder till
ett högt distribuerat nätverk av enheter som kommunicerar med människor samt
andra enheter Feng Xia, Laurence T Yang, Lizhe Wang (2012). Bandyopadhyay &
Sen (2011) anser att begreppet ”Internet of Things” upprättar en vision om
framtidens internet där fysiska objekt är uppkopplade och innehar en aktiv roll i
internet. Där objekten utbyter information om sig själva och sin omgivning. Som i sin
tur leder till omedelbart tillhandahållande av information om den fysiska värden och
objekten i den, vilket möjliggör innovativa tjänster och ökad effektivt och
produktivitet.
Bandyopadhyay & Sen (2011), Yu et al., (2015) estimerar att miljarder IoT-enheter
kommer att vara i bruk år 2020, och att IoT kommer fundamentalt förändra världen
som vi lever i. Argumentationen för visionen är påverkan som internet redan tillfört
till exempelvis utbildning, kommunikation, affärsverksamhet, forskning,
myndigheter och mänskligheten. Där IoT argumenteras vara internets nästa stora
framsteg, för möjliggörandet av datainsamling, analysering och distribution som kan
omvandlas till information, kunskap och visdom. de Melo Silva et al. (2016) anser
också att datorisering är i dess tredje fas: eran av allestädes närvarande; som
definieras av möjligheter att multipla processorer och enheter existerar för att
tillhandahålla tjänster åt människan.
Enligt Kwon et al. (2014) görs det allt mer försök av små och medelstora
organisationer att förändra traditionella teknologier. Och använda sig av nya
teknologier som exempelvis Radio Frequency Identification (RFID) för att möjliggöra
en mycket effektiv, korrekt och snabb avläsning vid identifieringsprocesser. Kwon et
al. (2014) nämner även att de kategorier som är fördelaktiga för organisationer är
möjligheter till realtidsdata, analysering av arbetsflöden och möjligheter till
rekommendationstekniker. Där multipla avläsningar kärvs för att skapa de nämnda
värdarna.
IoT kan rent praktiskt exempelvis vara sensorer som kan identifiera rörelser,
rökbildning, vattenmängd och andra sensorbyggande produkter. Hushållsartiklar
som ljuskällor, termostater, diskmaskiner och energikällor som solpaneler och
vindkraftverk. IoT är även mycket användbart i verksamheters processer som
exempelvis produktion eller lagerföring, där IoT innehar en vital roll för att skapa en
övergripande syn över exempelvis produktionstegen och faserna.
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Där datainsamling kring olika steg i produktion kan skapa ett dynamiskt flöde av de
steg och faser som krävs i produktion, exempelvis kan sensorer väga råmaterial och
om det når kritiska förbestämda nivåer så slår IoT larm och kan med hjälp av
exempelvis ICTs delegera nya arbetsuppgifter. Detta är något som beskrivs som
Industry 4.0 där IoT har en ledande roll för automation och mer dynamiskt
informationsflöde inom exempelvis produktion. Northstream (2016) presenterar
detta som en del av smarta fabriker där maskiner är kopplade och kan själva
organisera och optimera produktionen baserad på realtidsdata.

2.2.1 Internet of Things kommunikation
IoT behöver någon form av kommunikationsteknik, exempelvis Machine-to-Machine
eller Device-to-Device.
2.2.1.1 Machine-to-Machine
IoT kräver fundamentalt kommunikation, där den absolut mest framträdande
kommunikationstekniken inom IoT är Machine-To-Machine (M2M). Vilket är den
interaktion som sker mellan enheter där en av enheterna garanterar en händelse och
den andra tyder det. Stojmenovic (2014) beskriver M2M som ett paradigm som
möjliggör maskiner att kommunicera med varandra med lite eller ingen interaktion
med människor.
Enligt Schneppe (2012) existerar det fyra nivåer av M2M kommunikation:
•

En enhet (sensor, räknare, etc.) observerar en händelse (rörelser, frekvenser).

•

Samma enhet genererar ett meddelande som sedan skickas till en applikation.

•

Applikationen konverterar data av händelsen till styrinformation.

•

Denna information används som en utlösare för ett nytt händelseförlopp (ett
alarm sätter igång)

M2M existerar i en mängd olika standarder och former för en mängd olika
marknader, Cale et al. (2015) presenterar olika områden och marknader vilka
använder M2M och även sådana som i framtiden förutses att använda dem. Bland
annat nämns smartbilparkering, smartfabriker, industriell automation, kroppsburen
teknik, fordon, smarta hem, smartinfrastruktur och smartjordbruk.
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Cale et al. (2015) anser även att IoT är i ett tidigt stadium av en explosiv utveckling
med 10 miljarder M2M enheter är i drift, och 24 till 50 miljarder enheter estimeras
att vara i drift tills 2020. Den expansiva marknaden kommer inte utan växtvärk och
kan tydligt uppvisas i den mäng olika standarder för kommunikation av M2M, detta
fast än att utvecklingen av M2M påbörjades redan under 1980 genom SCADA (från
engelskans supervisory control and data acquisition) som utvecklades för elnäts
applikationer. Northstream (2016) anser att valet av kommunikationsteknologier
som verksamheter väljer vid implementation av IoT, är ett av många strategiska
beslutstaganden som resulterar i långsiktiga konsekvenser. Detta beror på att dagens
verklighet och dess teknologiska framsteg kan utesluta tekniskt arv så som 2G telenät
som mycket av dagens M2M-telenäts teknologin är baserad på. Men också att
framtida applikationer kan komma att kräva exempelvis högre säkerhet eller en högre
uppkopplingshastighet för att uppnå applikations krav.
Framtiden för M2M kommunikation ser ljus ut med utvecklingen av energisnåla
kommunikationsverktyg och standarder. Cale et al. (2015) presenterar energisnålt
WiFi som ett mycket användbart alternativ som kommunikationsväg. Där energisnålt
WiFi är en av de standarder som uppskattas vara en avgörande faktor för att
omvandla den globala M2M industrin, vilket i framtiden kan resultera i att M2M
kommunikation kan existera dynamiskt och hållbart som kommunikationsteknologin
mellan exempelvis IoT-enheter.
Att M2M är i en explosiv utveckling är något som analys företaget Berg Insight (The
Global M2M/IoT Communications Market - 2nd Edition, no date) också presentar.
De estimerar att det sker en 30% ökning av abonnenter inom telenäts M2M som
omsätter 398.1 miljoner euro globalt, där Europa och Nordamerika är det mest
adoptiva regionerna. Inom Europa estimerades det att uppnå 95.5 miljoner M2M
abonnenter under andra kvartalet 2016. Globalt står telekombolagen Vodafone,
Verizon, Telefónica för 15–20% av alla abonnemang för mobila M2M enheter, med
rapporterade intäkter av 1.4 miljarder euro från M2M/IoT för de första nio
månaderna av 2016. Där den globala estimerade intäkterna för år 2021 är 21.4
miljarder euro.
2.2.1.2 Device-to-Device
D2D (enhet-till-enhet från engelskans device-to-device) är en kommunikationsteknik
som existerar för att exempelvis förminska energin som enheter använder vid
händelseförloppet vid interaktioner mellan enheter. Bello, Zeadally and Badra, (2017)
nämner att då antalet internet-kopplade-enheter drastiskt ökar, har också integration
av D2D blivit vitalt. Cale et al. (2015) presenterar ett exempel för D2D, då en M2M
enhet agerar som en aggregerad nod för att vidarebefordra data till närmst
lokaliserade M2M enheter med hjälp av en energisnål kommunikationslänk (för att
förhindra vidarebefordrans prestandans kostnad av energi inte i onödan belastas).
D2D-baserad ”klientvidarebefordran” mekanismen kan dramatiskt reducera
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energikostnader för telenät baserade M2M enheter, speciellt när de enbart överför
små mängder data, och kan addera en lindrande hjälp vid en plötslig ökning av
okontrollerade nästintill samtida M2M överföringar. D2D kommunikationstekniken
är dock inte alltid applicerbara, detta då D2D kommunikationens överföreningar
mellan noderna adderar en tidsfördröjning exponentiellt. Och beroende på vilken av
M2M noderna som startar händelseförloppet i D2D kommunikation kan
fördröjningen bli för stor för visa typer av applikationer. Exempelvis bör inte
katastrofberedskapssystem använda denna typ av kommunikation då dessa system
bör bygga på att dataöverföring sker omedelbart och direkt till motagren, för att
minimera katastrofens eventuella förödelse. Bello, Zeadally and Badra, (2017) anser
dock att D2D-kommunikation är applicerbart för gateway (En utrustning som
kopplar ihop nätverk med protokoll Shih and Wu, 2016) lösgjord infrastruktur. Detta
exemplifieras av ett automatiserat hem där antalet lampor och sensorer med diverse
teknologiska lösningar kan utökas kontinuerligt. Och där D2D enheter står i centrum,
vilket ger D2D en möjlighet för att skalbart utökas och möjliggöra automatisk
konfiguration av nya enheter.
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2.3 ERP_DSS
ERP system är mjukvaruprogram som utvecklas och används för planering av
organisationers intellektuella tillgångar, det är ett paraplybegrepp för mjukvara som
hjälper dagligverksamhet och beslutsfattande för organisationer. Migdadi et al.
(2016) anser att verksamhetssystems syfte är att skapa automatisering då det
tillhandahåller möjligheter till realtidsbaserade data, ökad synlighet för
verskamshetsprocesser, och ökad nivå av automation. Migdadi et al. (2016) anser
även att ERP system är strategiska informationstekniska hjälpmedel som möjliggöra
en ökad kokuranskraft genom att integrera verksamhetsprocesser och optimera
resurserstillgänglighet.
Enligt OLeary (2000) används ERP system av många olika branscher och
implementeras av olika anledningar. Exempelvis nämns försök till automatiserade
operationer åt inventariekontroll, produktionsscheman och personaltillgångar. Inte
bara automatiserande fördelar kan tillkomma utan även möjligheten att på ett
tidsenligt sätt sprida information inom organisationen och även externt, vilket kan
leda till förbättrade möjligheter vid besluttaganden och ledarskapsfrågor. OLeary
(2000) anser även att beslutsfattare kan ta beslut baserat på aktuella data inom
områden där individuella anställda har möjligheter att nå information, och på så sätt
ökar delegeringen för hierarkin inom organisationer och det ökar i sin tur
träffsäkerheten för produktionsvalen och kommunikationen mot dess kunder.
ERP mjukvara är enligt Klaus et al. (2000) en högt konfigurerbar mjukvara som
driver användarens behov inom en mängd affärsverksamheter. Där det existerar tre
former av ERP.
•

Generisk
o Denna form av ERP handlar om att mjukvaran i sig måste vare generisk
och riktas mot en mängd olika branscher och som sedan måste
konfigureras innan den kan användas.

•

För konfigurerad
o ERP av denna form är paketerad som en färdig konfigurerad mjukvara
för specifika branscher eller företag.

•

Installerad
o Vanligtvis introduceras ERP mjukvaran i formen av operationell
installation efter att den antingen varit i formen generisk eller för
konfigurerad.
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ERP system med möjligheter för ökad träffsäkerhet inom beslutstagande är något
som i denna studie kallas ERP_DSSs/beslutsstödsystem/DSSs. DSSs har till syfte att
hjälpa användare att applicera analytiska och vetenskapliga metoder för
beslutsfattande. För att DSSs ska möjliggöra informations och kunskapsbaserade
rekommendationer används modeller och algoritmer som exempelvis beslutsanalys,
matematiskprogrammering och optimering, stokastiskmodellering, simulation och
logisk modellering. DSS kan tolka och utföra interaktiva analyser över modeller och
multipla scenarion (Bhargava, Sridhar and Herrick, 1999). Enligt Papathanasiou et
al. (2016) bör ett DSSs egenskaper vara ämnad mot en målgrupp och inneha ett syfte.
Där DSSs är en teknologisk artefakt skapad från hårdvara och mjukvara kopplade i
ett nätverk för att tillhandahålla möjligheter till åtkomst med exempelvis telefoner
eller datorer. Vid utveckling av DSSs måste dock utvecklaren som tillhandahåller
hjälpmedel för datoriserad beslutsfattande inse att det inte garanterar att bättre
beslut kommer att tas. Men att genom dokumentation och förståelse för DSSs kan
möjliggöra förbättrad utformning och användbarhet av DSSs.
Kunskapsbaserade beslutsstödsystem är enligt Chung et al. (2016) system som
specifikt är utformade för att säkerställa mer precist beslutsfattande genom effektivt
användande av tidsenliga och korrekta data, information och beslutshantering.
Systemen refererar till beslutsfattande baserad på relevant kunskap som bygger på
bland annat applikationer av information och kommunikationsteknologier.
Ytterligare medföljer dessa typer av system möjligheter att utföra förutsägelser och
rekommendationstekniker.

Figur 1. Övergripande modell för D2D/M2M kommunikation, datainsamling och
datahantering/dataanalys med ERP_DSS

Figuren ovan är en demonstration för hur data samlas in ifrån vardagliga
sammankopplade och uppkopplade enheter (IoT). Figuren visualiserar också
kommunikation mellan enheterna och mot en centraliserad punkt, med en
applikation (ERP_DSS) som kan möjliggöra omvandlingen av data till information,
kunskap och ett följande händelseförlopp.
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2.4

Datakvalité

Organisationer intresse för implementation av olika ICTs, ökar risken för att data och
information som lagras i ICTs är av mindre kvalitativa data. Även om system införs
för att skapa funktionalitet som meningsskapande av data och information, står och
faller systemens användarbarhet i kvaliteten av data och information. Speciellt viktigt
för SMEs är kvalitativdata för exempelvis ERP system implementation. Ruivo et al.
(2015) anser att fördelar som ERP system kan framkalla, förhindras inom SMEs om
inte korrekt implementerat; då dess budget och arbetstidsutnyttjande är begränsade.
Kvaliteten av data kan enligt Pipino et al. (2002) utvärderas genom 16 olika
dimensioner:
Dimension

Förklaring

Tillgänglighet

Till vilken grad, hur enkelt och hur snabbt data är hämtad.

Tillräckligheten

Till vilken grad och till vilken storlek av data som är tillräckligt för att utföra
uppgifter.

Trovärdigheten

Till vilken grad data anses vara san och trovärdig.

Fullständig

Handlar om att data inte saknas och att godtagit nivå av bredd och djup är
tillgänglig för att utföra uppgifter.

Koncist
representerad

Till vilken grad som data är genomgående presenterad.

Bestående
representerad

Handlar om att data är presenterad i genomgående format.

Enkelheten

Till vilken grad manipulation av data är enkel och dess applicerbarhet till
andra uppgifter.

av manipulation
Felfrihet

handlar om att data är korrekt och trovärdig.

Kompabilitet

Till vilken grad data är bestämd i språk, symboler, siffor och att det finns klart
definierat.

Objektivet

Handlar om data är opartisk och fördomsfri.

Relevans

Till vilken grad data är applicerbart och hjälpfullt för att utföra uppgifter.

Anseende

Till vad för aktning som data har emot källan eller omfattningen.

Säkerheten

Till vilken grad data har restriktioner till ett lämpligt sätt för att upprätthålla
säkerheten.

Försåtligheten

Till vilken grad data är enkelt begripa.

Värde adderande

Till vilken grad som data är värdefull och skapar fördelar för användningen av
data.
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Avgörande för vad som anses vara kvalitativa data är att organisationer internt sätter
gränser, det kan enligt Pipino et al. (2002) handla om exempelvis att uppfylla ett
specifikt antal eller ett medelvärde av att de 16 nämnda dimensionerna. Det krävs
dock att det sker fortgående utvärderingar av datakvalitén, för att ständigt adressera
problematiken med datakvalité. För att säkerställa att exempelvis ERP system som
utvecklas och implementeras bör alltså ett specifikt utsatt antalet av de ovanstående
16 dimensionera strävas att mötas.
Organisationer som implementerar ICTs exempelvis ERP_DSS utan att ta hänsyn till
datakvalitet riskerar snabbt insikten att implementationen enbart blev en dyr och
oanvändbar sekvens. Enligt Park & Kusiak * ( 2005) är datakvalité avmätningen av
data som presenteras av ERP och den data som existerar i verkligheten. Där en dålig
kvalité av data på en operativnivå ökar kostnaderna för att underhålla ett ERP
system, detta då tiden och resurserna som måste spenderas för att identifierar och
korrigera fel kan bli dyrt. ERP system hanterar datakvalité genom olika tekniska
funktioner, där data exempelvis kontrolleras genom restriktioner och program
kontroller.

Datainföring

Figur 2. Modellen beskriver datainföring för ett ERP_DSS.

14

3 Metod
För att lyckas svara på problemställningen i tidigare kapitel kommer en
litteraturstudie att genomföras över det aktuella området.
Ytterligare kommer design science att nyttjas för att bepröva de hypoteser som
litteraturen fastställt, målet är att utveckla en prototyp IoT-baserad
realtidsdatainsamlingsfunktion, samt en prototyp av ett ERP_DSS mot en fiktiv
organisation av typen SME. Orsaken till att utveckla två prototyper är för att kunna
identifiera hur användbart det planerade hjälpmedel som utkomst är för utveckling
och implementation.

Figur 3 beskriver de planerade metoder och planerade tillvägagångsätt som studien planerat att
genomföra
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3.1 Litteraturstudie

Figur 4. Beskriver
tillvägagångsätt.

den

planerade

litteraturstudien

och

dess

planerade

metodval

och

Systematiskt översiktsarbete är den metod som planeras att användas för
genomförandet av litteraturstudien. Kitchenham (2004) presenterar att systematiskt
översiktsarbete är användbart för att exempelvis identifiera informationsluckor i
befintlig forskning, och att framkalla hjälpmedel för att möjliggöra nya
forskningsaktiviteter. Ytterligare argumenterar Kitchenham (2004) för att
systematiska översiktsarbetet är användbart vid undersökningen i vilken
utsträckning empiriska bevis motsätter sig teoretiska hypoteser eller till hjälp att
skapa nya hypoteser.
Genomförandet av systematisk översiktsarbete
Kitchenham (2004) presenterade metod.

planeras

att

utföras

enligt

Nedan presenteras de steg och faser som planeras att genomföras.
Planerat utförandet; systematiskt översiktsarbete:
•

Identifiera behovet för undersökningen.

•

Utveckla ett undersökningsprotokoll.

•

Identifiera forskning

•

Urval av primär forskning

•

Forskningskvalitativ bedömning

•

Dataextraktion och kontroll

•

Datasammanställning
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3.1.1 Identifiera behovet för undersökningen.
Anledningen till att det finns ett behov av att presentera ett utvecklings och
implementations hjälpmedel åt SMEs, är generellt att befintlig dokumentation och
forskning kring ämnet i är riktade till större organisationstyper. Då SMEs är den
organisationstyp som är högst representerad i Sverige, och då det inte existerar ett
sammanställt och pedagogiskt hjälpmedel vid utveckling och implementation för
denna organisationstyp för IoT som understöd åt ett beslutsstödsystem, anses detta
vara en så pass intressant informationslucka att genomföra studien. Detta styrks av
Winter et al. (2009) som anser att inte utveckling och implementations
ramverk/metoder alltid passande för SMEs, metoderna är generellt anpassade för
stora organisationstyper.

3.1.2 Utveckla ett undersökningsprotokoll.
Systematiska översiktsarbetet informationssökningar planeras att genomförs i
databaserna:
Databaser

WorldCat

Summon

ScienceDirect

Google Scholar

Semantic scholar

De sökord som planeras att användas ska relatera mot frågeställningen och mot
begrepp som bakgrundskapitlet har tagit upp. För att skapa största möjliga
artikelurval planeras både akronymen och den fullständiga frasen i den mån det
existerar i att uppsökas. De begrepp och akronymer som planeras undersökas är:
Begrepp

Akronymer

Internet of Things

IoT

Machine-to-Machine

M2M

Device-to-Device

D2D

Decision Support Systems

DSS’s

Small and Medium-Sized Enterprises

SMEs

Information Communication
Technology’s”.

ICT

Qualitative data

17

Integrated information
Framework
Method

I kombination av de ovannämnda sökorden planeras “Framework” och ”Method”
adderas för att finna befintliga ramverk och metoder inom relevanta områden för att
ytterligare besvara studiens frågeställning.
Valet av dessa sökord är grundade i att finna bred information men också att
möjliggöra djupdykningar inom specifika ämnen som studien har till syfte att
beskriva och studera.

3.1.3 Identifiera forskning
Identifieringen av forskning planers att ske under genomförande i kapitlet ”4.1.1
Sökningsprotokoll – identifiera forskning” till kapitlet ”4.1.4 ” Dataextraktion och
kontroll - Tredje kontrollen”.

3.1.4 Urval av primär forskning
Primärkällor
Informationskällor som planeras att användas i det systematiska översiktsarbetet är
vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, forskningsrapport och avhandlingar.
Huvudsakligen är vetenskapliga tidskrifter och konferensbidrag som publicerats
genom kvalitativa utgivare utsatta som planerade primärkällorna.
Sekundärkällor
Vid eventuell brist av primärkällor planeras sekundärkällor att användas, och då till
syfte för att definiera begrepp eller styrka primärkällors antaganden eller att
presentera framtida verksamhets estimeringar.

3.1.5 Forskningskvalitativ bedömning
För att säkerställa kvalitén av de referenser som litteraturstudien planerar att
använda, kommer två kriterier att utgöra grunden. Den första är att utgivaren av
information ska vara allmänt bedömd som kvalitativ. Ytterligare ska källorna helst
vara refererade i andra rapporter. Undantag för åsikter och framtidsanalyser kommer
tillåtas.
Källorna till fördelarna och riskerna skall vara av god vetenskaplig kvalité, detta
säkerställs genom avgränsningar bland annat att artiklarna ska ha genomgått ”peerto-peer” och skrivna inom ett rimligt tidsspann.
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3.1.6 Dataextraktion och kontroll
Källor planeras att arkiveras i programvaran ”Mendeley” för att möjliggöra dynamisk
rapportreferering. Samt att kontrollera antal gånger som källor har refererats till i
tidigare rapporter och artiklar.
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3.1.7 Datasammanställning

Figur 5. Beskriver den planerade litteraturstudie analys som valts och de tillvägagångsätt som
planeras att genomföras.

Valet av dataanalys av litteraturstudie planeras att utföras genom kvalitativ
observations innehållsanalys, denna typ av analys gynnar framkallandet av
exempelvis ramverk. Samt att en stor mängd litteratur planeras att genomläsas och
då är det en passande analysmetod för att välja primära källor samt eliminera
irrelevanta källor på ett effektivt sätt. Planeringen av dataanalysen följer tillviss grad
den struktur som presenteras av Graneheim & Lundman (2004). Men
presentationen av fördelar och risker planeras att presentas ett avvikande sätt.
Utvecklings och implementations hjälpmedlet med fördelar och risker som tidigare i
nämnts vara syftet av studien, planeras att presenteras i form av ett ramverk. Där
fördelar och risker för ERP_DSS implementation och utveckling presenteras i en
tabell, samt fördelar och risker för IoT implementation och utveckling presenteras i
en separat tabell.
Efter att litteraturstudien har genomförts och lagt grunden till det blivande
ramverket planeras utformningen av ramverket att påbörjas, där tabeller av
identifierade fördelar och risker, metoder och eventuella modelleringstekniker
utformas. Syftet är att samla in eventuellt befintliga ramverk och enskilda värden och
risker inom separata ämnesområden och sedan sammanställa dem till två ramverk
specifikt riktade till målgruppen SMEs. Ytterligare planeras tabellerna att presenteras
på ett lättläst sätt som möjliggör en enkel översikt för läsare och potentiella
användare av ramverket.
Ramverket planeras att presenteras i form av grafiskt utformade tabeller med
identifierade fördelar och risker, där eventuella befintliga ramverk med relevans mot
ämnena kommer att presenteras. Även eventuella identifierade metoder/tekniker och
modelleringstekniker kommer presentas för att styrka ramverket. Ytterligare
referenser och relevant information planeras att identifieras genom metoden
”snowballing”, detta sker genom att relevanta artiklar/texters refererar till andra
relevanta författares verk, som sedan i sin tur kan producera ytterligare relevant
information och kunskap. Kvalitén av information planeras inte enbart att säkerställs
genom att undersöka vem som skrivit referensen utan också hur trovärdig källan och
utgivaren av referensen är.
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3.2 Design Science

Figur 6. Beskriver den planerade design science studie och de metodval samt tillvägagångsätt som
planeras att genomföras.

DS (Design Science) är metoden som planeras att användas. Detta för att säkerställa
användbarheten av det planerade utvecklings- och implementationshjälpmedlet, som
litteraturstudien planerar att framställa. Peffers et al. (2007) presenterar att DS
utförs genom att interagera med användare i designen av en konstgjord produkt, för
att kunna hantera specifika problem.
Peffers et al. (2007) anser att DS möjliggör tester av befintliga teorier, detta utmärks
specifikt hos konstgjorda produkter som ord, symboler, modeller, metoder och
mjukvaruprototyper. Utöver det ovannämnda, är också fysiskt konstgjorda produkter
något som kan testas.
Peffers et al. (2007) presenterar detta genom följande metodik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifiera problem
Definition av mål för att uppnå lösning
Designa och utveckla
Demonstrera
Utvärdera
Kommunicera

De ovanstående punkterna är de som rapporten planerar att följa.
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3.2.1 Identifiera problem
Problemet som DS planerar att undersöka, är att se om de teoretiska fördelar och
risker som skall identifieras i litteraturstudiens ramverk fungerar i praktiken. För att
kontrollera att det fungerar i praktiken planeras en praktisk prototyputveckling av
IoT och ERP_DSS att genomföras.

3.2.2 Definition av mål för att uppnå lösning
Målet är att utveckla en IoT-prototyp och en ERP_DSS prototyp som i hög
utsträckning kan kontrollera om det planerade ramverket, som litteraturstudien
syftar att fastställa är användbart för målgruppen SMEs.

3.2.3 Designa och utveckla
Designen och den faktiska utvecklingen planeras att presenteras i huvudkapitlet
”Genomförande” och i underkapitlet ”Prototyputveckling”. Nedan presenteras det
planerade tillvägagångsättet.
För att genomföra kontrolleringen av ramverkets användbarhet planeras de fördelar
och risker som identifieras att agera som kravställning mot den planerade
prototyputvecklingen. Fördelarna och riskerna ska antingen nyttjas för utveckling
eller implementation direkt, om det inte används ska det motiveras varför.
För att möjliggöra utveckling av IoT-prototypen och ERP_DSS prototypen planeras
det att utföras grundliga undersökningar för vilka typer av hårdvaror som fanns
tillgängligt på marknaden. Där avgränsningarna till design och utveckling kommer
ifrån både bakgrundskapitlet och rapportförfattarens erfarenheter och kunskaper.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totala hårdvaruinköp inte får överstiga budgeten på 5000kr.
Möjlighet till open source.
Enkel utvecklingsmiljö. (Windows, Linux och Arduino ide)
Tillgänglighet till inlärningsmaterial.
Möjlighet till koppling mot SQL.
Möjlighet till koppling mot GSM nätet.
Möjlighet till D2D.
Möjlighet till M2M.
Undvika planerat ramverks risker i mån av ekonomiska, tidsmässiga och
tekniska förutsättningar.
Utveckla och implementera planerat ramverks fördelar i mån av ekonomiska,
tidsmässiga och tekniska förutsättningar.

Modellering i form av Use Case, simbana och Starschema planeras att användas för
att säkerställa krav emot IoT-prototypen och ERP_DSS prototyp. För att förtydliga
utvecklingens framgångar och misslyckande planeras det att presenteras visuellt i en
dåtids-modellering och nutids-modellering.
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Där dåtids-modeller bygger på de kraven och tillvägagångsätt som existerar innan
utvecklingen av hårdvara påbörjats. Nutids-modelleringen planeras att utgå ifrån en
verklighetsbild som prototypen har till syfte att digitalisera och effektivisera, med
hjälp av IoT som understöd åt ERP_DSS. Rapportförfattaren planerar att fastställa
generiska verksamhetsprocesser, med kontakt med utomstående och opartiska
personer med insikt i organisationstypen SMEs.
3.2.3.1 IoT-prototyp
Prototypen planeras bestå av IoT hårdvara, utvecklingen planeras att ske med hjälp
av ”open source”. Där den italienska hårdvarutillverkare Arduinos ”arduino uno”
mikrokontroller kretskort är planerat som huvudsaklig kärna.
För att tillföra planerad funktionalitet av WiFi och specifikt lågenergi-WiFi, planeras
modulen ”ESP8266” användas. Modulens mycket minimala formfaktor och
implementations kostnad är huvudsakliga anledning till planerad användning, men
även den utbredda kretsen människor involverade i forum och andra grupper
relaterade till ESP8266 är en motiverande faktor till det planerade valet av WiFi
modul. Utbudet av deras egenutvecklade operativsystem är en anledning, detta då
operativsystemet möjliggör en enkelt konfigurerbar utvecklingsmiljö. Valet av
modulen tillför även möjligheter att programmera D2D kommunikation, och
kompabilitet med att tillföra möjligheter till sensoravkänning samt realtidsbaserad
datainsamling som också planeras att utvecklas.
För att tillföra M2M kommunikation planeras WiFi ännu en gång att användas och
även dataöverföring via telenätet. Telenätet planeras att nyttjas genom ett GSM
kretskort ifrån hårdvarutillverkare ”Adafruit”.
Ytterligare planeras prototypen att bestå av generiska magnetsbrytare (dörrsensor),
som planeras skapa händelseövervakning.
Prototypen planeras att huvudsakligen fysiskt kopplas med hjälp av lödningsfria
kopplings plattor så kallade ”breadboards”, detta för att omkopplingar och vidare
utveckling kan ske dynamiskt utan tidsineffektiva lödning. Det finns dock nackdelar
med att använda ”breadboards”, då kontaktytan mellan kopplingskablar och
kretskort/moduler inte är lika pålitlig och effektiv vid överföring av data och
strömföring. Dock anses tidsvinsterna med att inte behöva löda överväga de negativa
sidor som ”breadboards” har.
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3.2.3.2 ERP_DSS-prototyp
Datainsamling ifrån sensoravkänning planeras att överföras till del två av prototypen
som planeras innehar utvecklingen av en databas. Prototypen kommer med högsta
sannolikhet även att kräva omständlig programmering och detta planeras ske i
programmerings verktyget ”arduino ide”. Programmeringsspråken som planeras att
användas kommer variera för att uppnå det identifierade fördelar och minimera
riskerna. Huvudsakligt planeras programmeringsspråk utföras i Arduinos version av
C/C++.
Prototypen planeras att bestå av en mycket enkel och generellt konfigurerad hemsida,
där funktionaliteten planera sträckas över alla användare. Informationen och data
som presenteras på hemsidan (beslutsstödsystemet) planeras att vara dynamisk och i
realtid. En databas planeras att programmeras i MySQl, och köras via SQL servers
lokalt.
Sensordata ifrån IoT-prototypen planeras att skickas via bästa möjlig energisnål väg
med hjälp av D2D. Sedan överförs data ifrån ett primärt M2M-IoT-GSM-kretskortet
till SQL servern. Där sedan MySQL planeras att används i kombination av PHP, detta
för att presenta data till information på hemsidan genom en lokal värddator.

3.2.4 Demonstrera
Demonstrationen av de utvecklade prototyperna är planerade att visas under kapitel
”genomförande”. Bilder och visuella modeller planeras visa upp exempel på
funktionalitet som utvecklats.

3.2.5 Utvärdera

Figur 7. Beskriver den planerade utvärdering av design science, det planerade metodvalet samt det
tillvägagångsätt som planeras att genomföras.

Under utvecklingen och implementationen av det två prototyperna planers det att
genomföras datainsamling, i form av anteckningar och observationer av
rapportförfattaren. Anledningen är för att sedan kunna presentera möjliga
oidentifierade fördelar och risker som framkommit under utvecklingen och
implementationen, som inte framkommit i den planerade litteraturstudiens
sammanställning av fördelar och risker. Datainsamlingen och eventuella
observationer planeras sedan att analyseras efter att IoT-prototypen är avslutat och
sedan presenteras i form av en utvärdering. Sedan planeras ERP_DSS prototypens
utveckling och implementation att analyseras på samma sätt. Genomförandet av
utvärderingen är planerat att analysera varje krav ifrån kravlistan som användes
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under utveckling och implementationen. Det planeras också att utvärderas i sin
helhet, hur väl fungerande det utvecklade prototyperna är för målgruppen SMEs.

3.2.6 Kommunicera
Metoden som planeras att användas vid slutanalysen är jämförelseanalys, där kraven
som planeras att ställas jämförs med den funktionalitet som utvecklats. För att
kommunicera vilken typ av utkomst som DS producerat, planeras det att kunskapen
som rapportförfattaren förse sig med genom att testa hypotesen;
”Hur användbart är det planerade ramverket för utveckling och implementation för
SMEs”.
Planeras det att kunskaperna presenteras, och att eventuellt tillföra fördelar och
risker till det planerade ramverket som inte identifierats i litteraturstudien.

25

4 Genomförande
Kapitlet har till syfte att besvara hur genomförandet för det tidigare planerade
metodiker och tekniker som metod kaplitet presentat. Stegen som planerats att
utföras är också i vis mån utförde efter den flöjd som den presentats i, dock har det
även skett iteration emellan dem. För att bland annat säkerställa relevansen av den
befintliga forskningen, samt till vilken grad exempelvis undersökningsprotokollet är
effektivt eller ej framkallar relevant forskning. Vilket är något som valts att inte i hög
utsträckning presentas då detta enbart genomförts en kontroll av vad som planerats
och om det utförs på de sätt som planerats.

4.1 Litteraturstudie
Nedan presenteras det som genomfördes för litteraturstudien.

4.1.1 Identifiera forskning med hjälp av undersökningsprotokoll
Litteraturstudien utfördes genom sökningar i databaserna WorldCat, Summon,
ScienceDirect, Google Scholar och semantic scholar. Där WorldCat och Summon var
de två databaser som använts i högst utsträckning, där andra nämnda agerar stöd vid
icke befintligt fungerande länkar samt då artiklar på WolrdCat och Summon låg
bakom betalväggar. Databaserna som används är baserat på att de i kombination av
varandra möjliggjorde framkallandet av artiklar och andra informationskällor till den
utsträckning som studien krävde. De sökord och databaser som användes under
litteraturstudien var:
Databaser

WorldCat

Summon

ScienceDirect

Google Scholar

Semantic scholar
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Begrepp

Akronymer

Internet of Things

IoT

Machine-to-Machine

M2M

Device-to-Device

D2D

Decision Support Systems

DSS’s

Small and Medium-Sized Enterprises

SMEs

Information Communication

ICT

Technology’s”.
Qualitative data
Integrated information
Framework
Method

I kombination av de ovannämnda sökorden användes även sökordet “framework” för
att finna eventuellt befintliga ramverk relaterade mot de sökord som använts.
Framkallandet av relevanta artiklar genomfördes med hjälp av de sökord som
ovannämnt, där sedan en sortering och prioritering fortlöpte. Presentationen av den
genomförda
litteraturstudien
kommer
ske
uppdelat
med
hjälp
av
undersökningsprotokollet, där de kontroller som är utsatta för att framkalla primära
källor presenteras. Ytterligare presenteras de sökningar som genomförts samt de
artiklar som genom kontrollerna valts ut. Det tredje och den slutgiltiga kontrollen
presentar en summering av kategorier som presenteras i bilaga c.
Den bristande befintliga forskningen kring de risker och värden som rapporten har
till syfte att framställa, är tydligt synlig vid sökningar av sökord via de databaser som
användes. Otydligheten gör att de är svårt att sammanställa den befintliga
forskningen. En sammanställd information och kunskapsbas är viktig för utvecklare
och beslutstagare. För att nå målet och presentera en lösning för problemställningen
av rapporten krävs ett ramverk som tydliga presenterar värden och risker samt
mönster och teman.

4.1.2 Urval av primär forskning - Första kontrollen
Nedan presenteras de sökningar som genomförts rent praktiskt i databasen
Worldcat, detta presentas för att förtydliga valet av artiklar samt för att öka
förtroendet för de resultat som i senare kapitel presenteras.
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Relevansen av artiklarna som sökts upp genomgick den första kontrollen där de
artiklar som framkallats under sökningarna, där resultatet inte översteg 30 artiklar
valdes ut för att fortgå kontrollen i litteraturstudien. Valet att inte använda mer än 30
artiklar per sökord och kombination av sökord, hade till syfte att inte överstiga den
interna tidsplanering som litteraturstudien avsatts till. Syftet var att här fokusera
ämnen till specifika sökningar för att finna artiklar med hög omfattning av relevans
mot den sökta informationen. Samt att bredare sökningar som exempelvis utförts
med sökordet ”IoT” gjordes för att finna generell information kring ett ämne.
Kontrollens huvudsakliga syfte var att säkerställa relevansen av artiklarna mot
frågeställningen, där kriterierna för att artiklarna skulle användes var att minst två av
sökorden var befintliga i artiklarna.
Worldcat sökningar 2017-04-30 med sökinställningar:
•

2014-2017

•

Peer-reviewed

Sökord

Resultat Sökningar

IoT

3,116~

Sökning 1

IoT, sme's

9~

Sökning 2

IoT, sme's, dss's

0

Sökning 3

IoT, framework

1,147~

Sökning 4

IoT, framework, sme’s

11~

Sökning 5

IoT, framework, sme's, dss

1~

Sökning 6

Internet of things

6,769~

Sökning 7

Internet of things, small and medium-sized enterprises

49 ~

Sökning 8

Internet of things, small and medium-sized enterprises, 25 ~
decision support systems

Sökning 9

Internet of things, small and medium-sized enterprises, 22~
decision support systems, framework

Sökning 10

28

Sökord

Resultat

Sökningar

Klara för
andra
kontroll

IoT, sme's

9~

Sökning 2

3

IoT, framework, sme’s

11~

Sökning 5

9

IoT, framework, sme's, dss

1~

Sökning 6

1

Internet of things, small and medium- 25 ~
sized enterprises, decision support
systems

Sökning 9

9

Internet of things, small and medium- 22~
sized enterprises, decision support
systems, framework

Sökning 10

0

Totalt antal exkl. dubbletter:

18
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Nedan presenteras de sökningar som genomförts rent praktiskt i databasen Summon,
detta presentas för att förtydliga valet av artiklar samt för att öka förtroendet för de
resultat som i senare kapitel presentas.
Summon sökningar 2017-04-30 med sökinställningar:
•

2014-2017

•

Peer-reviewed

•

Computer science (Anledning var att artiklarna som framkallades utan denna
inställning var för hög nivå av icke relevans mot sökningens syfte.)

Sökord

Resultat

Sökning

IoT

1822~

Sökning 1

IoT, sme's

11~

Sökning 2

IoT, sme's, dss's

0

Sökning 3

IoT, framework

701~

Sökning 4

IoT, framework, sme’s

9~

Sökning 5

IoT, framework, sme's, dss

0

Sökning 6

Internet of things

5723

Sökning 7

Internet of things, small and medium-sized enterprises
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Sökning 8

Internet of things, small and medium-sized enterprises, 23
decision support systems

Sökning 9

Internet of things, small and medium-sized enterprises, 15
decision support systems, framework

Sökning 10

30

Sök ord

Resultat

Sökningar

Klara för
andra
kontroll

IoT, sme's

11~

Sökning 2

5

IoT, framework, sme’s

9~

Sökning 5

5

Internet of things, small and medium-sized
enterprises, decision support systems

23~

Sökning 9

10

Internet of things, small and medium-sized
enterprises, decision support systems,
framework

15~

Sökning 10

5

Totalt antal exkl. dubbletter:

14

31

4.1.3 Urval av primär forskning -andra kontrollen
Säkerställandet av relevant information fortsatte och denna gång till syfte att
kontrollera artiklarnas huvudsakliga ämnesområde samt syfte. Där primärt områden
kring utveckling och/eller implementations värden och risker var av intresse. Denna
kontroll genomfördes genom att granska de artiklar som valts ut genom att läsa
igenom dem. Då artiklar var relevanta mot sökorden IoT, Dsss och/eller framework.
Samt att artiklarnas relevans var mot SMEs skulle huvudsakliga syftet vara
riskminimerande eller värdeskapande mot implementation eller anskaffning av ICT,
DSSs, IoT eller ERP. Avvikelse mot de ovanstående kriterier skedde om artikelns
syfte inte är i huvudsak ämnad till de ovanstående men där mindre/delar av
artiklarnas information var av hög relevans. Primära källor valdes ut genom att
kontrollera artiklarna. Kriterierna bedömde forskningskvalitén av artiklarna, och om
denna ansågs rimlig genomgick artiklarna den andra kontrollen.
Nedan presenteras de artiklar som från Worldcat sökningarna genomgick den första
kontrollen.
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Författare

Titel

Utgiven

Publikation

Xu, Ke. Qu, Yi. Yang, Kun.

A tutorial on the internet of things: From a heterogeneous
network integration perspective

2016

IEEE Network

Tao, F. Cheng, Y. Zhang, L. Nee, A. Y C

Advanced manufacturing systems: socialization
characteristics and trends

2015

Journal of Intelligent
Manufacturing

Potts, M

Looking into the future.

2015

Planned parenthood review

Raymond, Louis. Bergeron,
François. Croteau, Anne-Marie. StPierre, Josée.

IT-enabled Knowledge Management for the Competitive
Performance of Manufacturing SMEs: An Absorptive
Capacity-based View

2016

Knowledge and Process
Management

Zhang, Yingfeng. Zhang, Geng. Liu, Yang.
Hu, Di.

Research on services encapsulation and virtualization access
model of machine for cloud manufacturing

2015

Journal of Intelligent
Manufacturing

Ramasubbu, Narayan

Governing Software Process Improvementsin Globally
Distributed Product Development

2014

IEEE Transactions on
Software Engineering

Ghanbari, Amirhossein. Laya, Andres.
Alonso-zarate, Jesus. Markendahl, Jan.

Business Development in the Internet of Things : A Matter of
Vertical Cooperation

2017

IEEE Communications
Magazine

Yu, Xiaoyu. Roy, Sanjit Kumar. Quazi, Ali.
Nguyen, Bang. Han, Yuqing.

Internet entrepreneurship and “the sharing of information” in
an Internet-of-Things context

2015

Internet Research

LIN, SHENG-WEI

Identifying the Critical Success Factors and an Optimal
Solution for Mobile Technology Adoption in Travel Agencies

2016

International Journal of
Tourism Research

O'Grady, Michael J. Muldoon, Conor. Carr,
Dominic. Wan, Jie. Kroon, Barnard.
O’Hare, Gregory M P.

Intelligent Sensing for Citizen Science: Challenges and Future
Directions

2016

Mobile Networks and
Applications

33

Nedan presenteras de artiklar som från Summon sökningarna genomgick den första kontrollen.
Författare

Titel

Utgivet
år

Publikation

Mishra, Deepa. Gunasekaran, Angappa. Childe,
Stephen J. Papadopoulos, Thanos. Dubey,
Rameshwar. Wamba, Samuel.

Vision, applications and future challenges of
Internet of Things: A bibliometric study of
the recent literature

2016

Industrial Management & Data
Systemsanagement & Data Systems

Khan, Zaheer. Kiani, Saad. Soomro, Kamran.

A Framework for Cloud-based Context-Aware
Information Services for Citizens in Smart
Cities

2014

Journal of Cloud Computing:
Advances, Systems and
Applications

Jeferry, Keith. Kousiouris, George. Kyriazis,
Dimosthenis. Altmann, Jörn. Ciuffoletti, Augusto.
Maglogiannis, Ilias. Nesi, Paolo. Suzic, Bojan.
Zhao, Zhiming.
Johansson, Björn. Ruivo, Pedro. Rodrigues, Jorge.

Challenges Emerging from Future Cloud
Application Scenarios

2015

Procedia Computer Science

Adoption Reasons for Enterprise Systems as
a Service - A Recap of Provider Perspectives

2015

Procedia Computer Science

Padilla, Roland S. Milton, Simon K. Johnson,
Lester W.

Components of service value in business-tobusiness Cloud Computing

2015

Journal of Cloud Computing

Zhong, Ray Y. Huang, George Q. Dai, Q. Y.
Zh ang, T.

Mining SOTs and dispatching rules from
RFID-enabled real-time shopfloor
production data

2014

Journal of Intelligent
Manufacturing
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4.1.4 Dataextraktion och kontroll - Tredje kontrollen
Syftet av den slutgiltiga kontrollen utfördes för att säkerställa artiklarna innehöll
information som var användbar för de ramverk som studien hade till syfte att
framkalla. Detta genomfördes genom att grundligt läsa igenom de artiklar som
genomgått tidigare kontroller och under läsningen markera de passager i artiklarna
som var av intresse. Detta följdes av en summering av alla artiklar som innehöll:
•

Sammanhanget

•

Målet

•

Metoderna

•

Resultatet

Det artiklar som presentas nedan är det som genom det tre kontrollerna och valts ut
som primära källor för framkallandet av värden och risker för utveckling och
implementering av IoT som understöd åt beslutsstödsystem med inriktad målgrupp
små och medelstora organisationer. Metoden ”snowballing” var tänkt att genomföras,
men till följd av tidsbrist valdes metoden att inte genomföras.
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Valda artiklar

författare

Arikel 1. Vision, applications and future challenges of Internet of Things

Mishra, Deepa. Gunasekaran, Angappa. Childe, Stephen J.
Papadopoulos, Thanos. Dubey, Rameshwar. Wamba, Samuel.

A bibliometric study of the recent literature

Arikel 2. A Framework for Cloud-based Context-Aware Information Services for
Citizens in Smart Cities

Khan, Zaheer. Kiani, Saad. Soomro, Kamran.

Arikel 3. Challenges Emerging from Future Cloud Application Scenarios

Jeferry, Keith. Kousiouris, George. Kyriazis, Dimosthenis.
Altmann, Jörn. Ciuffoletti, Augusto. Maglogiannis, Ilias.
Nesi, Paolo. Suzic, Bojan. Zhao, Zhiming.

Arikel 4. A tutorial on the internet of things: From a heterogeneous network
integration perspective

Xu, Ke Qu, Yi Yang, Kun

Arikel 5. IT-enabled Knowledge Management for the Competitive Performance
of Manufacturing SMEs: An Absorptive Capacity-based View

Raymond, Louis. Bergeron, François. Croteau, Anne-Marie.
St-Pierre, Josée.

Arikel 6. Business Development in the Internet of Things: A Matter of Vertical
Cooperation

Ghanbari, Amirhossein. Laya, Andres. Alonso-zarate, Jesus.
Markendahl, Jan.

36

4.1.5 Datasammanställning - Sammanställning av risker och värden
Genomförandet av litteraturanalys av utvalda artiklar beskrivs detaljerat i bilaga b.
där varje primärartikel har sammanställts, meningsbärande extraherats och de
tolkningar som gjordes presenteras.
En sammanställning genomfördes och två tabeller skapades, där de identifierade
fördelar och risker är uppdelade till utveckling och implementation av IoT och till
ERP_DSS. Det är dock viktigt att ta hänsyn till båda tabellerna för att skapa synergi
mellan IoT som datainsamlingsteknik och ERP_DSS som datahantering och
dataanalyserings teknik. För utveckling av IoT som understöd åt ERP_DSS
rekommenderas det där av att parallellutveckla för att skapa en strukturerad
utveckling. Anledning är att minimera risken för synergiproblem som att
datainsamling, datahantering och dataanalysering inte integrerats korrekt.
Det är också viktigt att inse möjligheten att vända en risk till en fördel, och en fördel
till en risk. Resultatet av detta är att användare och utvecklare bör kontrollera dess
egna organisation och de processer som organisationen innehar inför digitaliserings
och utvecklingsprojekt, då fördelar och risker som inte identifierats i ramverket som
presenteras nedan i tabell 3 och tabell 4. Det risker som presenteras är inte alltid
möjliga att undvik på grund olika faktorer. Följden av detta är att utvecklings och
implementationsprojekt rekommenderas genomföra en intern kravställning, och om
riskerna anses vara för stor och fördelarna för små, bör utveckling och
implementationsprojekt vara starkt motiverat för att genomföras.
De fördelar och risker som fastställts iifrån litteraturen och den genomförda
analysens tolkningar är separerar till två tabeller, anledningen är att underlättande
avläsningen av dem. Då en utökad mängd rader i tabellerna inte ansågs möjliggöra
ett lättläst presenterande. Det är av samma anledning som tabellerna inte är i en lång
tabell, då avläsningen och överskådligheten av dem ansågs försvåras. Ytterligare
ansågs det att avsökningen förenklades vid två tabeller med separata kategorier.
Nedan presenteras de ramverk som litteraturstudien framställt.
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Tabell 3. Risker och Fördelar för IoT vid utveckling och implementation.
Artikel

Risker

Artikel

Fördelar

1

Forskningen kring adoptering och användning av IoT för ökad effektivitet av verksamhetsprocesser
är minimal, där av kan risker existera som inte ännu är upptäcka. Och värden som framställs kan
vara felaktiga.

1

IoT tillhandahåller ett säkert och trovärdigt sätt att utbyta information
relaterade till bland annat tjänster.

1

IoT-nätverk utan övergripande allestädes närvaro kan minska de effektiva sätt som IoT annars kan
tillhandahålla trovärdig och säker information. Då enheter kan inneha data och information som
kan förändra värdet av data som andra enheter innehar.

1

IoT kan addera allestädes närvaro genom att exempelvis övervaka objekt,
samla data från andra objekt och sammanslå dem till användbar
information åt användare om objektens praktiska funktionalitet.

Infrastrukturen bakom IoT-nätverk måste vara kapabla att tillhanda hålla acceptabel prestandan
för att databearbetningen sker utanför IoT nätverket. Som har till syfte att stödja IoT-nätverken,
samt de användare som nyttjar data. Annars kan ett fullt fungerar IoT-nätverk inte på ett effektivt
sätt fungera.

1

IoT kan tillhandahålla utökad möjlighet att omvandla sättet som
industrier och andra verksamheter förvaltar dess organisation genom att
koppla ihop objekt och digitalisera dess processer och omgivning.

3

Om inte generella systemvetenskapliga teorier används vid utvecklingen med målgruppen i fokus,
är risken stor att resultatet av utvecklingen eller implementation misslyckas.

1

IoT kan möjliggöra tillhandahållandet av tidsenligdata.

3

Om inte utvecklingen av IoT och system som IoT har till syfte att kommunicera med sker i
samverkan med varandra, kan driftkompabiliteten skadas.

3

Utveckling som använder Open Source kan minimera utvecklingstider av
IoT, moduler och system då en ”grundstomme” tillhandahålls.

4

Antalet IoT-enheter kan öka kostnader för faktorer som dataöverförings, datalagring och
datakapacitet (processorer ec.t.)

4

Kostanden för automation sänks generellt med hjälp av IoT och
lågkostnads moduler.

4

Antalet IoT-enheter som adderas i ett nätverk ökar svårighetsgraden av hanteraningen. Nätverken
blir exponentiellt mer komplexa då antalet enheter adderas.

4

Lågkostnads IoT och moduler är en huvudsaklig faktor till att öka
produktkvalitet och användarsäkerheten samt minskandet av
miljöutsläpp i samband med användandet av produkter.

6

Utveckling av IoT bör ha som huvudsakligt syfte att skapa värde åt
användare. Detta är relaterat mot datainsamling, överföring, lagring,
analys, användning och delning.

2
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Tabell 4. Risker och Fördelar vid utveckling och implementation av ERP_DSS system.
Artikel

Risker

Artikel

Fördelar

2, 4

Informationssegregering måste tas i hänsyn vid implementering, och utveckling
annars kan den grundläggande säkerheten av hela ERP_DSS kollapsa.

1

Tidsenligdata och information i ett ERP_DSS leder till möjligheter för
minskade kostnader och ökar vinstmarginaler.

2

Beslutstaganden vid användning av ERP_DSS måste ta till hänsyn dess
omgivning för att säkerställa vilka krav som ställs på systemet och dess säkerhet.

2

För att möjliggöra ett fungerande beslutsstödsystem med tillgång till
data ifrån sensorer krävs det att implementationen tar i hänsyn
faktorer så som säkerhet, data och informationssegregering samt
prestanda av hela systemet.

3

ERP_DSS som är låsta i dess konfigurering kan skapa missnöje hos användare då
det inte möjliggör att osynliga krav inte kan mötas. Ytterligare kan detta medföra
att adoptionen för systemet av användare blir bristfälligt.

2

ERP_DSS som tillföra att användare av olika typer, kan nyttja
systemet på ett mer optimerat sätt för specifika användare blir mer
lättanvänd och prestandan kan öka för systemet.

3

Bristande datakvalité kan leda till osanningar i ett ERP_DSS, vilket kan skapa
eventuella ekonomiska skador för organisationer och individuella användare.

2

ERP_DSS som är molnet-baserade tillför möjligheter till utförandet av
arbetsprocesser utan specificerad och statisk geografisk plats.

6

Utan förståelse för den marknad som tjänster och produkter är utvecklad för kan
basala risker för specifika tjänster och produkter inte

2

Rådata som omvaldas till användbar och läsbar information är en av
det viktigaste funktioner för att ERP_DSS ska tillhandahålla
möjligheter till beslutsstöd.

3

ERP_DSS som är generiskt konfigurerade möjliggör att en större
mängd potentiella användare samt organisationer.

3

ERP_DSS kan med hjälp av tidsenligdata och snabba reaktioner av
dem skapa ett enormt organisationsvärde.

3

ERP_DSS kan med hjälp av funktionalitet som tillhandahåller
estimeringar och potentiella framtida händelser skapar ett stort
organisationsvärde. Specifikt för SMEs då potentiella risker i
arbetsflöden förutspås, och effektivt beslutsfattande kan leda till
minimering eller eliminering av de risker.

5

Kunskapen och möjligheterna att lokalisera värdet av ny och extern
information samt möjligheter till användning av dem i
verksamhetsprocesser är en av det mest konkurrenskraftsdrivande
processer som SMEs kan inneha.

39

5

Strategiska möjligheter kan uppnås för SMEs vid nyttjandet av
omvandlingen av extern information.

5

Beslutsstödsystem möjliggör att SMEs konkurrensmöjligheter ökar vid
hanteringen av processer och tillförandet av ny tjänster.
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4.2

Design science

Kapitlet design science syftar till att beskriva hur genomförandet av design science
studien gick till.

4.2.1 Designa och utveckla
Nedan kommer design och utveckling av IoT och ERP_DSS-prototyp att beskrivas.
4.2.1.1 Val av hårdvara
Initialt föll valet av hårdvara som planerat i metod kaplitet på Arduino som
huvudsaklig kärna och WiFi modulen på ESP8266. ESP8266 möjliggör M2M samt
D2D, men för att dynamiskt möjliggöra M2M mot server valdes Adafruits GSM
modul. Valet föll på Adafruit då 900MHz telenätet möjliggjorde en mycket säker och
långdistansuppkoppling.
Slutgiltig hårdvara var snarlik den som initialt valdes ut, det avvikelser som gjordes
var att GSM modulen som planerats användas inte kunde implementeras inom
tidsramarna, därför bortprioriterades denna funktionalitet. WiFi modulen ESP8266
byttes ut mot den något dyrare WiFi modulen ESP8266 ESP12, detta då ESP8266
inte kunde laddas med operativsystem av okända fel.
4.2.1.2 Kravställning och design
Kravställningen genomfördes som planerats i metodkapitlet där de fördelar och
risker som presenterats i ramverket, utvärderades och en kravlista sammanställdes.
Kravställningen är bifogad i rapporten i Bilaga C.
Metod kaplitet presenterade planer att i dialog med utomstående och opartisk person
med insikt i målgruppens verksamhetsprocess, sammanställa en generisk
verksamhetsprocess. Detta genomfördes inte då personer med sådan insikt var svår
att identifiera, istället användes rapportförfattarens tidigare erfarenheter att arbeta
för SMEs. En generell verksamhetsprocess för beslutsfattande vid arbetsplanering
och arbetsdelegering modellerades och presenteras i Figur 8.
Modeller i form av simbanadiagram utformades för att säkerställa en målbild för hur
ERP_DSS och dataöverföring var planerat att fungera. Samt för att underlätta
programmeringen och utvecklingen av prototypen. Ytterligare modeller var
planerade att framställa men då tidsplaneringen hade överskridits, frångick dessa
planer och istället genomfördes enbart processorienterad simbanasdiagram. De
modeller som skapades under kravställning och design presenteras i Figur 8 och
Figur 9.
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Figur 8. Nulägesmodell, beskriver generell verksamhetsprocess för beslutsfattande vid arbetsplanering och arbetsdelegering för SMEs
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Figur 9. Bör läge modell, Beskriver informationsflödet för ERP_DSS digitaliserade beslutstagande och arbetes delegerande.
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4.2.1.3 Utveckling av IoT-prototyp
Utvecklingen av IoT-prototypen påbörjades med att kommunikationsteknikerna
M2M och D2D skulle implementeras. Dock framkom det under utvecklingen av
kommunikationsteknikerna ett hinder, WiFi modulen som initialt köpts in, lyckades
inte att implementeras. Orsaken till misslyckad implementation kunde inte
fastställas, den troligaste anledning var till följd av drivrutins problem i Windows 10
samt Linux Mint som var det två utvecklingsmiljöer som fanns tillgängliga. För att
komma vidare i utvecklingen köptes en något dyrare och till storleken större WiFi
modul in. ESP8266 ESP12 var den modul som mest liknade den modul som initialt
valts ut, och hade liknande förutsättningar. Inköpet av ESP8266 E12 löste sedermera
problemet och implementation av WiFi modulen lyckades. För att förhindra
eventuella kommunikationsproblem mellan IoT-prototypen och ERP_DSS
prototypen, påbörjades utvecklingen av EPR_DSS samtidigt (detaljerad beskrivning
av ERP_DSS utveckling finns i nästkommande kapitel).
För att sedan utveckla M2M och D2D kommunikation, användes det primär Arudno
Uno kretskortet, som kopplades ihop med WiFi modulen ESP8266 ESP12 via
breadboard, detta möjliggjorde seriell datakommunikation. För att programmera
WiFi modulen användes källkod ifrån hårdvarutillverkaren som distribueras som
Open Soruce. Enbart enklare konfiguration till koden behövde utvecklas för att
tillföra WiFi funktionalitets till IoT-enheten. Kontrollen av att IoT-enheten kunde
kopplas mot det lokala WiFi nätet, genomfördes genom programvaran Arduno IDE.
Där seriell datakommunikation övervakades i realtid, och den lyckade uppkopplingen
identifierades.
För att sedan addera användarfördelen att via distans kunna övervaka lokaler,
implementerades den generiska magnetbrytaren. Brytaren kopplades mot analoga
inputs på Arduno Uno. För att möjliggöra övervakningen av magnetbrytaren
programmerades Arduno Uno för att läsa av, öppet och stängt läge hos
magnetbrytaren.
För att addera allestädes närvaro programmerades sedan funktionen som läst av
magnetbrytarens läge. Om det skedde förändringarna i läget överförs data till en
Open Source baserad dataöverföringsfunktion. Mindre konfigurationer till
dataöverföringsfunktion var tvungna att programmeras. Dataöverföringsfunktionen
kontrollerades via seriell datakommunikation, där det kontrollerades att WiFi
modulen tog emot data. Detta lyckades som planerat.
När infrastrukturen som ERP_DSS prototypen utvecklat var färdigställd kunde M2M
prövas genom att koppla IoT-enheten mot databasen. Funktionstest av M2M från
IoT-enhet till ERP_DSS databas genomfördes med lyckat resultat.
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För att uppnå D2D kommunikation programmerades ett sekundär Arduino Uno med
samma sorts WiFi modul. För att få D2D kommunikation att fungera mellan IoTenheterna, användes Open Source distribuerad kod. Koden behövde dock mer
konfiguration än tidigare använda Open Source källor. Funktionen som utvecklades
lyckades och fungerade genom att den sekundära IoT-enheten överförde den data
som dess magnetbrytare framkallat till den primära IoT-enheten. Överföringen
skickades till den primära IoT-enheten via WiFi. Den primära IoT-enheten behövde
konfigureras för att ta emot data från den sekundära IoT-enheten, detta
implementerades och en kontrollering av att D2D kommunikation fungerade gjordes.
Kontrolleringen genomfördes genom att ändra läget av magnetbrytaren av den
sekundära IoT-enheten, och då data fördes över till databasen så ansågs D2D
fungera.
För att uppnå lågenergi-WiFi fortsatte utvecklingen av den sekundära IoT-enhetens
WiFi modul. Utvecklingen av funktionen som på engelska kallas ”deep-sleep” som
innebär att modulen försätts i ”vänte-läge” tills en händelse ”väcker” Wifi modulen på
börjades. Utvecklingen kunde nyttja Open Source kod, dock med en omfattande
konfigurations förändringar för att passa prototypen. Det existerar dock ett felläge
som inte lyckades åtgärdas inom ramen av utvecklingen. Om enhetsläget av
magnetbrytaren är ”sant” och sedermera inte följs av ett ”falsk” enhetsläge når inte
WiFi modulen ”deep-sleep”. Vilket anses vara ett krav för att på ett användbart sätt
klassificeras som lågenergi-WiFi. Detta medför även att överföringen av data helt tar
stop och en omstart av modulens uppkoppling mot servern krävs. Dock bör IoTprototypen inte anses som misslyckad, då lågenergi-WiFi uppnås om
magnetbrytarens läge återgår.
När funktionen som var menad att möjliggöra långdistansövervakning skulle
påbörjas hade tidigare utveckling tagit för lång tid, vilket gjorde att GMS funktionen
uteslöts ur utvecklingen.
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4.2.1.4 Utveckling av ERP_DSS-prototyp
För att optimera informationsflödet åt SMEs var ett krav att IoT data skulle skickas
till servern på snabbast möjliga och mest energisnåla sätt. För att sedan SQL
databasen skulle ta emot data, och omvandla relevant data av god kvalité till
information med hjälp av PHP för att publicera information åt slutanvändare.
Utvecklingen pågick parallell med IoT-prototypen för att säkerställa att utvecklingen
inte påverkade informationsflödet. En förändring som skedde ifrån planerade
utförandet var att programmeringssyntax ”Bootstrap” användes, då det möjliggjorde
grafiska presentationsverktyg. Distribuerat via Open Source i Bootstrap. som var
kompatibel med de befintliga system som användes.
Infrastruktur som ligger till grund för beslutsstödsystemet utvecklades för att
möjliggöra en enkel datahantering. En server konfigurerades med apache2 och
användes som serverinfrastruktur. MySQL användes som databas och PHPmyadmin
som databashanterare. Användandet av PHPmyadmin användes för att underlätta
arbetet med databashantering genom dess visuella hjälpverktyg.
Servern placerades lokalt på en värddator med operativsystemet Linux Mint, för att
eliminera svårigheter vid eventuella behöva av att avsöka driftstörningar,
prestandaproblem och att hålla ner driftkostnader. Utvecklingen av
beslutsstödsystemet påbörjades i takt med att IoT-prototypen var i möjliggörandet
för uppkoppling mot WiFi.
I PHPmyadmin skapades en tabell som syftade till att lagra sensordata.
Tabellen utvecklades för att ge IoT-enheterna unika ID, de unika ID som skapades
var också tabellens primära nycklar. Ytterligare datumstämplades alla överföringarna
automatiskt, samt att varje enhet blev tilldelat ett beskrivande namn (sekundär och
primär). För att lagra sensordata som förs in från IoT-enheterna fanns det ytterligare
två enhetslägen: ”sant” och ”falskt”, som båda var datumstämplade.
Kravet av att möjliggöra automatisk övervakning med hjälp av IoT-enheterna kunde
därmed anses lyckat.
För att möjliggöra mänsklig avläsning av den rådata som överförts till SQL databasen
ifrån IoT-prototypen, utvecklades en websida som agerade ERP_DSS. Utvecklingen
av websidan skedde i programvaran ”bootstrap studio”, vilket är ett
utvecklingsverktyg som underlättar websidoutvecklingen i ”bootstrap” syntaxen.
Kravet var att utveckla en lättanvänd sida med beslutsstödsfunktionalitet. Detta
påbörjades genom att utveckla en grundläggande sida med inloggnings
funktionalitet. Vilket möjliggjorde funktionen: information segregation. Detta
utvecklades genom att tilldela användare tillåtelse att nyttja ett specifika IoT ID ifrån
SQL databasen. Funktionen är användbar men utvecklingen av den hade kunnat
utökas med separata tabeller. Funktionen ansågs fungera på en acceptabel nivå,
därav avsattes inte mer tid för det.
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Websidan kan anses vara högt konfigurerbar då programvaran ”bootstrap studio”
tillhandahåller både ”drag-and-drop” och ren programmeringsfunktionalitets.
Hemsidan kan där med konfigurerats av användare med låga
programmeringskunskaper, eller av användare med höga programmeringskunskaper.
För att möjliggöra beslutsstödsfunktionaliteten användes ett Open Soruce
javascripts-bibliotek där data med hjälp av PHP kan mats in i grafiska diagram. De
grafiska diagrammen konfigurerades för att presentera samma data på tre alternativa
sätt. Detta för att presentera effektiviteten och konfigurationsmöjligheterna av olika
grafiska diagram. De grafiska diagrammen kan nyttjas för att utföra dataanalyser,
alternativ kan analyser genomföras med enbart rådata som presenteras separat.
Ytterligare kan också analyser genomföras i den visuella karta som utvecklats, där
antalet gånger som en lokal används presenteras. Kartan är över den fiktiva SME
kundens kontor, som prototyperna är utvecklade för. Tre lokaler övervakas med hjälp
av IoT-enheterna. Nyttjande av lokalerna indikeras med färgkodning som indikerar
olika intervaller av användning. Det är utvecklat för att möjliggöra konfigurering av
vilka intervall som presenterar vilken färg. Det är också utvecklat för enkel
konfiguration av karta, vilket betyder att andra kontor eller platser kan enkelt
adderas för att indikera frekvenser av användning eller andra sensorinmatningar.
För att tillhandahålla funktionalitet att delegera beslut utvecklades ytterligare en
tabell med hjälp av PHPmyadmin. Information som berör beslutet samt den specifika
IoT-enhet som beslutet berör, samt den användare som ska delegeras infattades med
des unika ID. Funktionen av delegeringen sker genom ett formulär som matar in den
information som beslutsfattaren tagit fram och sedan adderas denna information till
tabellen och den delegerade användare kan sedan genom websidan. Där den IoTenhet som beslutet är tagit för indikeras för användaren.
En funktion som hade adderat mervärde identifierades i slutfasen av utvecklingen.
Vilket är att användare av ERP_DSS har möjlighet till självregistrera via ERP_DSS
websidan. Detta genomfördes dock aldrig och användare adderades manuellt via
PHPmyadmin.
Websidan som representerar ERP_DSS kan argumenteras för att vara
”molnbaserad”, då alla typer av enheter (Android, Ios, Pc, Mac etc.) kan nå
information med en webbläsare och internetuppkoppling mot det lokala WiFi som
servern är placerad på. Dock hade websidan och databasen kunnat placeras på ett
webhotell och molntjänst för att klassificeras som molnbaserat. Det kan dock
argumenteras att i dess nuvarande stadium anses vara klassificerat som ”privatmolnet”.
En funktionalitet som inte utvecklades men som var med i kravlistan var att data
ifrån ERP_DSS ska vara möjliga att exportera, detta var inget som utvecklades till
följd av tidsbegränsningen. Dock kan data och information direkt läsas på websidan
och delegering av arbetsuppgifter kan anses vara en form av utdrag. En funktion som
användare konfigurerbart väljer ut, och som tillåter nerladdning i ett format som
SMEs enkelt kan föra in i andra system hade varit att föredra.
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4.2.2 Demonstrera

Figur 10. är index för beslutsstödsystemet

Figur 11. beslutsstödsystemet presenterar realtidsbaserade data ifrån IoT och omvandlar den till
läsbara grafiska diagram med information för potentiella beslutsfattare.
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Figur 12. Inloggningsfunktionen som agerar som information segregerande

Figur 13. Presenterar det visuella sätt sensordatakan visas för användare av ERP_DSS.
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4.2.3 Utvärdera
Kravlistan som togs fram inför utvecklingen av prototyperna följdes i den mån som
avgränsningarna tillät. När tidsbegränsningen för utvecklingen var nådd fanns det ett
krav som inte uppfylldes.
"Data som IoT samlar in ska lagras för att möjliggöra utdrag åt organisationen som
kan nyttja data för att genomföra strategiska beslut.”
Utöver det icke utvecklade och implementerade kravet genomfördes resterande krav.
Då systemet fungerar med de avvikelser som beskrivs under utvecklingen, anses
ramverket som litteraturstudien tagit fram hålla en nivå som möjliggöra för en
underlättad utveckling och implementation.
Design science studiens mål var att kontrollera hur väl det hjälpande dokumentations
ramverket praktiskt var användbart. Efter utveckling och implementation med krav
ifrån litteraturstudiens ramverk, kan ramverket också anses vara väl fungerande ur
ett praktiskt perspektiv.
Det har dock framkommit risker under design science som inte litteraturstudien
identifierat. Ett av dem är att billigaste hårdvaran kan vara inkompatibel till de
system som är tänkt att utvecklas. Där av kan det finnas fördelar i att inte köpa bland
det minsta och billigaste hårdvaran som finns på marknaden. En ytterligare risk är
att hårdvara och utvecklingsmiljöer inte alltid är kompatibla, där av bör grundliga
undersökningar genomföras inför eventuella utvecklingsprojkt.
Ur ett utvecklarperspektiv anses ramverket också vara till stor hjälp då det medfört
att kravställning av system och hårdvara underlättat kravställningsarbetet.
Bland annat nämns nyttjande av Open Source som en fördel vid utveckling av IoT och
moduler, detta då det möjliggör en smidigare utvecklingsprocess. Detta var något
som rapportförfattarna i utvecklingsroll använde i stor utsträckning och som tillförde
det ovanstående fördelar.
Vid utvecklingen av IoT bör också utvecklingen av exempelvis beslutsstödsystem ske i
linje med varandra, detta då värdet av integrering och funktionalitets kontroller kan
minimera utvecklingstiden. Risken som nämns i ramverket kunde vägleda
utvecklingen, då utvecklingen av de två prototyperna skedde i linje. Vilket gjorde att
kontrollerna av informationsflöden genom integrationerna kunde genomföras och
var av stort värde.
Datakvalité nämns som något som är viktigt att ta hänsyn till i ramverket. Detta
utvecklades specifikt vid användandet av IoT som understöd åt beslutssystem. Där
rådata ifrån sensorer och moduler omvandlas till användbar information. För att
uppnå god datakvalité i studien nyttjades de 16 dimensioner av datakvalité som
fastställts i bakgrunds kaplitet 2.4. Nedan presenterar hur det i design science har
använts.
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Dimension

Hur

Tillgänglighet

Genom att i nästintill realtid överföra
data till ERP_DSS, vilket gjorde att
information kunde skapas och användare
kunde ta del av information. Detta via en
stort mäng plattformar och via distans.

Tillräckligheten

Genom att enbart lagra information,
relaterat till att övervaka de lokaler som
sensorer implementerats hos.

Trovärdigheten

Genom att data är förbestämd,
konfigurerbar, tids stämplad och enkelt
utformad (sant eller falskt läge).

Fullständig

Genom att möjliggöra data i flera olika
presentationslägen, visuellt och
textbaserat.

Koncist representerad

Information är den samma för alla
användare, sen har vissa användare
större rättigheter och tillgång till utökad
mängd data. Men data som presenteras
för alla är också samma för alla
användare.

Bestående representerad

Data över alla plattformar presenteras
med samma data, men format skiljer sig
beroende på storlek av skärm dynamiskt.

Enkelheten av manipulation

Genom att data kan presenteras på flertal
sätt, och att data kan manipuleras genom
konfiguration via ERP_DSS websidan,
och på så sätt kan det anpassas till olika
nivåer av användares behov.

Felfrihet

I stor utsträckning är data felfri, dock
finns det fellägen som genererar en
informationslucka om inte processen för
att få in magnetbrytarlägen sker.
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Kompabilitet

Data är koncis i dess format, den är san
eller falsk. Den är kopplad till dess enhet
och är också tids stämplad.

Objektivet

Data är baserad på händelser som sker i
”verkligheten” hos en fiktiv SMEs.

Relevans

Data används för att eliminera onödigt
utförda arbetsuppgifter, samt prioriteten
av arbetsuppgifter. Vilket kan skapa en
bättre kvalité av exempelvis SMEs
tjänster ur deras kundperspektiv.

Anseende

Data som samlas.

Säkerheten

Genom att lokalt ”drifta” servern och
websida kan inte utomstående personer
komma åt data, utan att göra dataintrång
i rapportförfattarens dator och att förbi
gå Linx Mints kryptering.

Försåtligheten

Genom att presentera data i olika
visuella former samt att visa den i dess
rådata format, anses förståligheten vara
hög.

Värde adderande

Då beslutsfattare kan med hjälp av
faktabaserad data och statistik data
genomföra beslut, anses värdet av data
vara givande.

52

5 Resultat
Resultats kapitlet syftar till att presenterar resultat ifrån litteraturstudien och design
science studien. Litteraturstudiens målsättning var att inom befintlig forskning
identifiera fördelar och risker relaterat till utveckling och implementation av IoT som
understöd åt ERP_DSS med inriktad målgrupp SMEs.
Sammanställningen utav de fördelar och risker som identifierades syftade till att
praktiskt prövas med hjälp av design science. Två prototyper utvecklades och
implementerades utifrån de identifierade fördelar och risker. Kunskaper som
framkommit under utvecklingen och implementationen i design science kommer
presenteras nedan.
Sammanställningen av fördelar och risker som genomfördes i litteraturstudien
användes för kravställning mot utveckling och implementation av IoT-prototypen
samt beslutsstödsystemens prototyp. Detta var givande då utvecklingen och
implementation hade tydliga ramar att utgå ifrån. Att fördelar och risker var
identifierade innan utvecklingen och implementation påbörjades av prototyperna,
anses ge en underlättad utveckling och implementationsprojektering för den fiktiva
SME som prototyperna genomfördes för.
Exempel på ytterligare fördelar som utvecklingen och implementationen av
prototyperna har medfört för SMEs, är att IoT-enheterna med realtidsdatainsamling
och dess allestädes närvaro ger SMEs möjligheter till effektivisering av dess
verksamhetsprocesser. ERP_DSS i kombination med IoT kan möjliggöra
digitalisering och effektivisering av beslutstagande. ERP_DSS tillhandahåller
faktabaserad information som ligger till underlag för beslutsfattare i SMEs. Detta
medför att konkurrenskraften kan i takt med digitalisering öka för SMEs, exempelvis
då anställda enbart behöver genomföra arbetsprocesser som det finns behov av att
genomföra. Omsättning och vinst kan där med också öka till följd av att antalet
anställda kan korrigeras beroende på mängd arbetsuppdrag som det finns behov av.
Under utvecklingen identifierades två nya risker som inte identifierats i
litteraturstudien. Den ena var att billig hårdvara kan komplicera utvecklingen mer än
den gör nytta. En annan risk var också att hårdvara eventuellt kan ha driftstörning i
specifika utvecklingsmiljöer, där av bör en grundlig undersökning genomföras inför
val av utvecklingsmiljö i kombination med hårdvara.
Ramverket anses, efter design science studien, vara användbart för SMEs vid
utveckling och implementationsprojekt. Anledningen till detta grundar sig i det
lyckade, fiktiva utvecklings och implementationsprojekt som genomförts i design
science studien. Ramverket rekommenderas därför att användas som underlag för
kravställning av utvecklings och implementationsprojekt relaterat till IoT som
understöd åt ERP_DSS för SMEs.
I förstudien identifierades att fördelar och risker inte finns sammanställt, relaterat till
utveckling och implementation av IoT och ERP_DSS med SMEs som målgrupp.
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Litteraturstudien och design science visar på att de fördelar och risker som
presenteras i ramverket är användbara. Fördelarna och riskerna ifrån befintlig
forskning kan därmed anses vara sammanställd i denna rapports ramverk se Tabell 3
och Tabell 4 under kapitel 4.1.5.
Om målgruppen SMEs tar del av studien i sin helhet kan de i sin verksamhet dra
nytta av informationen som studien presenterar. Detta medför att SMEs rationellt
och faktabaserat kan ta beslut relaterat till deras datainsamling, datahantering och
dataanalyserings utveckling och implementationsprojekt. Det kan minimera
eventuella felaktiga beslut som annars kan tas. Exempelvis att kostnaderna för
digitalisering av beslutsfattande genomföras av felaktiga grunder, och då eventuellt
medföra att den effektivisering som önskas istället enbart medför stora ekonomiska
kostnader. Potentiellt kan även kostnader för utvecklingsprojekt sänkas om SMEs
själva kan ställa krav på IoT som understöd åt ERP_DSS, istället för att anlita
tredjeparts konsolidering.
Nedan presenteras de slutgiltiga processflöden för IoT som understöd för ERP_DSS i
Figur 13 och Figur 14, som utvecklades och implementerades mot den fiktiva SME
organisation som den syftar till att digitalisera beslutsfattandeprocessen.
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Figur 13. Beskriver hur dataöverföring implementerats vid M2M och D2D kommunikation
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Figur 14. Beskriver på en övergripande nivå för hur hela verksamhetsprocessen fungerar.
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6 Diskussion
Diskussionskapitlet tar upp alternativa utfall som studien eventuellt kunnat
framkalla om utfört på annorlunda sätt med andra metoder.

6.1 Litteraturstudie
De avgränsningar som gjordes för urvalet av primär forskning medförde att enbart
sex artiklar uppfyllde kraven för urvalet. Annorlunda avgränsningar hade potentiellt
möjligort att mängden artiklar hade ökat. Anledningen till avgränsningarna var
utformade för att besvara en relativt specifik problemställning. Utan avgränsningarna
hade relevanta artiklar till problemställningen troligtvis inte identifierats. Med en
bredare problemställning hade det varit svårt att fastställa ett så pass specifikt
ramverk att det praktiskt hade varit genomförbart att pröva mot en
prototyputveckling.
Planen var också att genom ”snowballing” för att finna intressanta artiklar med
relevans mot rapportens syfte. Till följd av tidsbrist valdes ”snowballing” att inte
användas. Om metoden hade använts finns möjligheten att fler identifieringar av
fördelar och risker kunnat upptäckas.
Hade ramverket varit snävare hade ovanstående fördelar och risker varit svåra att
använda vid utveckling och implementation. En potentiell utkomst av att använda
”snowballing” hade varit att ramverket resulterat i ett snävare område. ”Snowballing”
hade också kunnat framkalla generella fördelar och risker, men till följd av att design
science genom prototyputveckling gav ett lyckat resultat anses de identifierade
fördelarna och riskerna vara tillräckliga.
Det genomfördes också en semistrukturerad intervjustudie, med verksamma
beslutsfattare i målgruppen SMEs. Syftet var att samla in underlag ifrån verkligheten
för att jämföra mot litteraturstudiens framtagna fördelar och risker. Anledning till att
denna metod inte är inkluderad i rapporten är för att antalet respondenterna var för
få, för att underlaget skulle vara pålitlig. Samt att deras kunskap inom ramverkets
område var bristfälligt. Skulle detta genomföras med fler och kunniga respondenter
hade en ytterligare säkerställning av ramverket kunnat genomföras.
En alternativ approach, hade kunnat utföras med artiklar som är äldre än fem år. Då
mängden kvalitativa artiklar eventuellt ökat och där med den information som fanns
tillgänglig för att producera ramverket och dess risker och värden. Dock hade
tekniker och metoder troligtvis varit daterade och andra mer aktuella tekniker mer
passande.
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6.2

Design science

Den utvärderande analys som presenteras i kapitel 4.2.3 visar på fungerande
prototyper. Antagligen kan den lyckade utvecklingen och implementationen kopplas
till de ramverk som stod till grund för kravställningen. För att säkerställa
användbarheten av ramverket bör flera prototyper utvecklas, inom andra
användningsområden.
Framkallandet av oidentifierade fördelar och risker:
På grund av tidsbrist kunde inte alla krav ifrån ramverket utvecklas. Det krav som
inte utvecklades var:
"Data som IoT samlar in ska lagras för att möjliggöra utdrag åt organisationen
som kan nyttja data för att genomföra strategiska beslut.”
Skulle kravet utvecklats hade funktionen givit ett effektivare sätt att disponera
information organisationsöverskridande. Eventuellt hade nya fördelar och risker
kunnat identifierats om kravställningen hade uppfyllts.
GSM-kopplingen utvecklades inte till följd av tidsbrist. Om eventuell GSM-koppling
hade uppnåtts hade prototypernas funktionalitet ökat. Detta då datainsamling ifrån
externa platser hade kunnat genomföras utan att ett befintligt uppkopplat WiFi
nätverk existerar. Eventuella oidentifierade fördelar och risker hade kunnat
identifierats om GSM-kopplingen utvecklats.
Då utvecklingen och implementationen skedde mot en fiktiv SME bör också
utveckling och implementation mot verksamma SMEs genomföras för att säkerställa
användbarheten av ramverket. Dock ansågs det av rapportförfattaren att
prototyperna inte fysiskt behövde uppvisas mot potentiella användare eller i sin
helhet med exempelvis kod presenteras i rapporten. Detta för att tidsbegränsningen
inte tillät tredjeparts kravställare. Eventuellt hade ytterligare fördelar och risker
identifierats.
Men då ramverket bygger på befintlig forskning som sammanställts och analyserats
för att producera ett så träffsäkert ramverk som möjligt, anses det att ramverket är
användbart för både SMEs som stöd men också för utvecklare av IoT och ERP_DSS.
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6.3

Etiska aspekter

Den intervjustudie som genomförts har inte presenterats i rapporten, till följd av
bristfälligt underlag. På grund av detta anses det inte finnas något behov att redovisa
etiska aspekter kopplat till intervjustudien. Några ytterligare etiska aspekter relaterat
till litteraturstudien och design science har inte kunnat identifierats.

6.4

Samhälleliga aspekter

Studien fokuserade på en målgrupp, där denna målgrupp med hjälp av studiens
resultat och bakgrundsinformation kan öka sina kunskaper relaterad till utveckling
och implementation av IoT som understöd åt beslutsstödsystem. Målgruppen kan
också nyttja ramverket vid eventuella utveckling och implementationsprojekt.
De fördelar och risker som identifierats är generella och täcker stora områden av
rapportens frågeställning, det möjliggöra potentiellt att andra system än ERP_DSS
kan nyttja ramverken vid utveckling och implementation. Då ramverken är
uppdelade i två tabeller med fördelar och risker relaterat till IoT separat från
ERP_DSS, kan IoT utvecklas och implementeras fristående från ERP_DSS och vise
versa.
Att de fördelar och risken som framtagits fungerar övergripande för andra
organisationstyper utöver SMEs är svårt att avgöra och därav kan inga uttalande
kring det göras med säkerhet, men då inga tydliga risker relaterade till
organisationers storlekskategori för exempelvis mindre organisationer framkallats;
kan eventuellt samma risker och värden även gälla för andra organisationstyper.
Det anses att helheten av studien är det sätt som kommunicerar ramverkets
teoretiska bakgrund. Genom att rapporten publiceras offentligt kan eventuella
intressenter nyttja den.

6.5Framtida forskning
Det huvudsakliga forskningsbidrag som studien kan kommunicera är det ramverk
som sammanställt fördelar och risker vid utveckling och implementation av IoT som
understöd åt ERP_DSS. Området är brett och många andra aspekter kan vara
intressanta at forska i. Exempelvis kan prototypen implementerats mot en verklig
organisation av målgruppen små och medelstora organisationer. Där de hade kunnat
genomföras en kvantitativ eller kvalitativstudie för att undersöka faktiska effektivitets
ökningar/minskningar i affärsprocesser. Samt lokalisering av risker och värden som
eventuellt inte presenterats i litteraturstudien. Dock hade detta eventuellt kunnat
presentera icke vetenskapliga beprövade situationer som hade varit svåra att
presentera som faktiska värden eller risker.
Ytterligare metoder som bör genomföras för att eventuellt framkallat fler fördelar och
risker är:
•

Snowballing av utvalda primärartiklar.
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•

Intervjustudie med insatta och verksamma beslutsfattare.

•

Utveckla andra prototyper med hjälp av ramverket.

•

Implementera utvecklad prototyp mot verksam SME.

Ytterligare områden kring IoT är intressanta för framtida forskning där inriktning
mot privatpersoners möjligheter till användning av IoT och hur detta kan påverka
ökad livskvalité. Även säkerhetsaspekter kring IoT samt beslutsstödsystem är mycket
intressant och bör utforskas och studeras grundligt. En utökning av ramverket som
presenterats med möjliga inriktningar mot utvecklingsmetoder så som agil utveckling
är också intressant.
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7 Slutsats
Slutsatsen som dras ifrån studien är att det existerar en stor mängd värden och risker
vid utveckling och implementation av IoT som understöd åt beslutsstödsystemet.
Målgruppen SMEs bör ställa krav vid implementering samt utveckling där fördelar
och risker bör tas i beaktning. Detta för att på ett effektivt sätt öka chanserna för
lyckad utveckling och implementation.
Utöver det risker och fördelar som identifierats i litteraturstudien har ytterligare
några uppmärksammats i design science prototyputveckling. Nedan presenteras de
risker och fördelar som rapportförfattaren anser att SMEs använda vid utveckling och
implementation av IoT som understöd åt beslutsstödsystem i tabell 5 och tabell 6.
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Tabell 5. Risker och Fördelar för IoT vid utveckling och implementation. (Artikel DS är nya identifierade risker som design science studien fastställt.)
Artikel

Risker

Artikel

Fördelar

1

Forskningen kring adoptering och användning av IoT för ökad effektivitet av verksamhetsprocesser
är minimal, där av kan risker existera som inte ännu är upptäcka. Och värden som framställs kan
vara felaktiga.

1

IoT tillhandahåller ett säkert och trovärdigt sätt att utbyta information
relaterade till bland annat tjänster.

1

IoT-nätverk utan övergripande allestädes närvaro kan minska de effektiva sätt som IoT annars kan
tillhandahålla trovärdig och säker information. Då enheter kan inneha data och information som
kan förändra värdet av data som andra enheter innehar.

1

IoT kan addera allestädes närvaro genom att exempelvis övervaka objekt,
samla data från andra objekt och sammanslå dem till användbar
information åt användare om objektens praktiska funktionalitet.

Infrastrukturen bakom IoT-nätverk måste vara kapabla att tillhanda hålla acceptabel prestandan
för att databearbetningen sker utanför IoT nätverket. Som har till syfte att stödja IoT-nätverken,
samt de användare som nyttjar data. Annars kan ett fullt fungerar IoT-nätverk inte på ett effektivt
sätt fungera.

1

IoT kan tillhandahålla utökad möjlighet att omvandla sättet som
industrier och andra verksamheter förvaltar dess organisation genom att
koppla ihop objekt och digitalisera dess processer och omgivning.

3

Om inte generella systemvetenskapliga teorier används vid utvecklingen med målgruppen i fokus,
är risken stor att resultatet av utvecklingen eller implementation misslyckas.

1

IoT kan möjliggöra tillhandahållandet av tidsenligdata.

3

Om inte utvecklingen av IoT och system som IoT har till syfte att kommunicera med sker i
samverkan med varandra, kan driftkompabiliteten skadas.

3

Utveckling som använder Open Source kan minimera utvecklingstider av
IoT, moduler och system då en ”grundstomme” tillhandahålls.

4

Antalet IoT-enheter kan öka kostnader för faktorer som dataöverförings, datalagring och
datakapacitet (processorer ec.t.)

4

Kostanden för automation sänks generellt med hjälp av IoT och
lågkostnads moduler.

4

Antalet IoT-enheter som adderas i ett nätverk ökar svårighetsgraden av hanteraningen. Nätverken
blir exponentiellt mer komplexa då antalet enheter adderas.

4

Lågkostnads IoT och moduler är en huvudsaklig faktor till att öka
produktkvalitet och användarsäkerheten samt minskandet av
miljöutsläpp i samband med användandet av produkter.

DS

Val av billig hårdvara kan komplicera utvecklingen mer än den gör nytta.

6

Utveckling av IoT bör ha som huvudsakligt syfte att skapa värde åt
användare. Detta är relaterat mot datainsamling, överföring, lagring,
analys, användning och delning.

DS

En grundlig undersökning bör genomföras inför val av utvecklingsmiljö i kombination med
hårdvara, för att minska risk av driftstörning.

2
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Tabell 6. Risker och Fördelar vid utveckling och implementation av ERP_DSS system.
Artikel

Risker

Artikel

Fördelar

2, 4

Informationssegregering måste tas i hänsyn vid implementering, och utveckling
annars kan den grundläggande säkerheten av hela ERP_DSS kollapsa.

1

Tidsenligdata och information i ett ERP_DSS leder till möjligheter för
minskade kostnader och ökar vinstmarginaler.

2

Beslutstaganden vid användning av ERP_DSS måste ta till hänsyn dess
omgivning för att säkerställa vilka krav som ställs på systemet och dess säkerhet.

2

För att möjliggöra ett fungerande beslutsstödsystem med tillgång till
data ifrån sensorer krävs det att implementationen tar i hänsyn
faktorer så som säkerhet, data och informationssegregering samt
prestanda av hela systemet.

3

ERP_DSS som är låsta i dess konfigurering kan skapa missnöje hos användare då
det inte möjliggör att osynliga krav inte kan mötas. Ytterligare kan detta medföra
att adoptionen för systemet av användare blir bristfälligt.

2

ERP_DSS som tillföra att användare av olika typer, kan nyttja
systemet på ett mer optimerat sätt för specifika användare blir mer
lättanvänd och prestandan kan öka för systemet.

3

Bristande datakvalité kan leda till osanningar i ett ERP_DSS, vilket kan skapa
eventuella ekonomiska skador för organisationer och individuella användare.

2

ERP_DSS som är molnet-baserade tillför möjligheter till utförandet av
arbetsprocesser utan specificerad och statisk geografisk plats.

6

Utan förståelse för den marknad som tjänster och produkter är utvecklad för kan
basala risker för specifika tjänster och produkter inte

2

Rådata som omvaldas till användbar och läsbar information är en av
det viktigaste funktioner för att ERP_DSS ska tillhandahålla
möjligheter till beslutsstöd.

3

ERP_DSS som är generiskt konfigurerade möjliggör att en större
mängd potentiella användare samt organisationer.

3

ERP_DSS kan med hjälp av tidsenligdata och snabba reaktioner av
dem skapa ett enormt organisationsvärde.

3

ERP_DSS kan med hjälp av funktionalitet som tillhandahåller
estimeringar och potentiella framtida händelser skapar ett stort
organisationsvärde. Specifikt för SMEs då potentiella risker i
arbetsflöden förutspås, och effektivt beslutsfattande kan leda till
minimering eller eliminering av de risker.

5

Kunskapen och möjligheterna att lokalisera värdet av ny och extern
information samt möjligheter till användning av dem i
verksamhetsprocesser är en av det mest konkurrenskraftsdrivande
processer som SMEs kan inneha.
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5

Strategiska möjligheter kan uppnås för SMEs vid nyttjandet av
omvandlingen av extern information.

5

Beslutsstödsystem möjliggör att SMEs konkurrensmöjligheter ökar vid
hanteringen av processer och tillförandet av ny tjänster.
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Bilaga B Litteraturstudie analys
Genomförandet av littereraturstudiens analys krävde att artiklarna lästes flertal gång
för att kunna utföra en bedömning. Därför markerades vitala och meningsbärande
delar av artiklarna för att identifiera dem och möjliga tolkning av dem. När artiklar
lästes och inga ytterligare markeringar utfördes ansågs dem tömda av
meningsbärande information och där med fortlöpte analysen till nästa artikel. När
analysen av alla artiklar genomförts så kategoriserades de meningsbärande
passagerna.
Det existerar mönster i det fördelar och risker som presenteras i ramverket och ett av
dem ansågs vara risker och värdens dubbelnatur. Då risker som motverkas kan anses
bli till värden, och på motsatt sätt att värden som inte motverkas kan bli risker.
Exempelvis från värdet:
”Kunskapen och möjligheterna att lokalisera värdet av ny och extern information
samt möjligheter till användning av dem i verksamhetsprocesser är en av det mest
konkurrenskraftsdrivande processer som SMEs kan inneha.”
Vilken kan anses inneha dubbelnatur då utan kunskapen och möjligheterna att
lokalisera värdet av ny och extern information samt möjligheter till användningen av
dem i verksamhetsprocesser går SMEs miste om en av de mest
konkurrenskraftsdrivande processer som de kan inneha. Och där ytterligare risker
kan identifieras om inte SMEs anställda fortlöpande utvecklas inom dess
arbetsuppgiftsområde, då nya teorier och teknologier ständigt utvecklas inom många
yrken och områden.
Detta är något som övergripande stämmer på de risker och värden som presenteras i
ramverket, med få utstick där eventuella värden inte kan presenteras som rena risker.
Ett exempel på detta är från värdet:
”IoT tillhandahåller ett säkert och trovärdigt sätt att information relaterade till bland
annat tjänster.”
Orsakerna till värdet kan inte ovanstående exempel direkt omvandlas till en risk,
utan att omständigheter och andra produkter eventuellt kan uppnå samma värden.

Artikel 1:

Vision, applications and future challenges of Internet of Things
A bibliometric study of the recent literature
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Sammanfattning:

En litterärundersökning av snabbt framväxande antal akademiska
publikationer relaterat mot IoT från år 2000–2015

Sammanhang:

Litterär undersökning relaterad emot historiska forskningsområden mot
IoT

Målet:

Att presentera framtida riktning för IoT forskning samt vilka möjliga
omständigheter som finns för verksamhetsledare och beslutsfattare.
Finna de mest bidragande författarna, områden samt mest inflytande
forskning.

Metoder:

Genom bibliometri och nätverks
författarna publicerade artiklar.

Resultat:

IoT kan möjliggöra ökad livs kvalité för människor genom mänger av sätt,
bland annat beskrivs IoT applikationer att kunna omvandla traditionella
verksamheter till smarta-verksamheter. Där automatisering av olika
arbetsprocesser som tidigare varit bemannade av människor kan
automatisera för att både effektiverar processerna för kunderna och
verksamheten. Där processerna med hjälp av IoT och sensor kunnat
presentera utökad information som tidigare inte kunnat levereras till
kunder.

analytiska

verktyg

undersöker

Dock så existerar det begränsad forskning och information angående hur
relationen mellan IoT implementation och acceptans mot ökad
verksamhet och försörjningskedja effektivitets ökning.

Artikel 1.
Meningsbärande

Tolkning

“IoT facilitates a safe and trustworthy way of
exchanging information related to goods and
services in a global supply chain. It acts as a
pillar for ubiquitous computing that opens the
door for smart environments to spot and track

IoT möjliggör ett säkert och pålitligt sätt att
utbyta information som relaterar till produkter
eller tjänster, i en global logistikkedja.
Där IoT adderar allestädes närvaro, vilket
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items, and collect information from the internet
for their proper functioning.”
“IoT aims to transform the way in which
physical industries do business by connecting
them to the computerized world”
“suggested that a complete vision of IoT can be
observed via 6As, that is, “Anytime-Anywhere”,
“Anyone-Anything,” and “Any path/networkAny service.””

möjliggör effektiv övervakning och
datainsamling över internet. Vilket möjliggör
en ”smart miljö” med övervakande
funktionalitet och spårning av objekt.
IoTs mål att omvandla sättet som industrier
förvaltar dess organisation genom att koppla
ihop och digitalisera världen.
Visionen av IoT är att agera ”alltidvarsomhelst”, ”vem som helst-vad som helst”,
”alla vägar/nätverk-alla tjänster”. Alla
tjänster/produkter är på något sätt möjliga att
digitalisera med hjälp av IoT.

“According to Karpischek et al. (2009), shop
assistants can provide up-to-date product
information to the customers by having real
time access to the ERP system. The real time
information provided by RFID-based objects
and smart shelves helps smart systems in
reducing the level of material wastage, thereby
saving cost and increasing profit margin. “

För att minska kostnader och minimera slöseri
av material bör tidsbaserade data användas,
där informationen i ERP system bör vara
tillgängliga inte bara för utvecklare utan också
slutanvändare av systemet.

“Furthermore, there are limited, if any, studies
that look into the relationship between IoT
adoption and increase of organizational and
supply chain performance.”

Forskningen kring implementation och
användning av IoT för effektiviteten av
verksamheter är minimal och där av kan risker
existera som inte ännu är upptäcka.
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Artikel 2:

A Framework for Cloud-based Context-Aware Information Services for
Citizens in Smart Cities

Sammanfattning:

Artikeln har till syfte att presentera och framställa problematiken som
omfattar de mångfasetterade svårigheter som existera vid invånare och
publik administrering av smarta-städer, där artefakter och
huvudintressenter som är involvera både vid data/service utvecklare och
konsumenter av dem. Där ett konceptuellt ramverk presenteras som
adresserar de hinder som kan uppstå.

Sammanhang:

Utveckling av IoT relaterade system (molnet) och använder problematik.

Målet:

Ett ramverk som presenterar de utmaningar och problem som kan uppstå
vid utvecklingen av smarta-städer (molnet) och dess använder.

Metoder:

En systematisk litteraturgranskning med en statistisk analys.

Resultat:

En konceptsvaliderad ramverk presentas för molnbaserad arkitektur för
sammahangsmedvetande e-förvaltande för smarta städer. Ytterligare ett
konceptsvaliderande implementerande av föreslagen arkitektur är också
presenterad
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Artikel 2.
Meningsbärande

Tolkning

“However, using Clouds and developing
context-aware user services for participatory
monitoring to support better decision making
is not straightforward and raises several
research, development, deployment and
adoption related challenges such as user
profiling and security, data and information
segregation, processing and storage.”

Att utveckla ett system som tillhandahåller
sammanhangsmedvetna tjänster för deltagande
övervakning, som till syfte ska supportera bättre
beslutstagande är något som svårt att utveckla.
Detta då säkerhet, data/informations
segregering, processering och lagring är
aspekter som utvecklar måste ta hänsyn till.

“How- ever, such monitoring, citizen’s
engagement, information processing,
visualisation and decisionmaking require sufficient computing infrastructures and
attached resources for data storage and realtime processing”
“Situation and contextual association of data
to their pertinent environmental and human
artefacts exists and not only in the raw state
of the data (e.g. when it is collected by a
sensor node), but also continues to asso- ciate
as data are aggregated and synthesised into
higher level information sets (e.g. by
combiningmultiple data val- ues and inferring
higher complex informational concepts about
the environment).”

För att möjliggöra ett fungerande
beslutsstödsystem med tillgång till data ifrån
sensorer, krävs det att implementationen tar i
hänsyn till prestanda av hela systemet.

Sensordata måste existera i des insamlade
format, men också ta hänsyn till dess
sammanhang, där rådata måste omvandlas till
användbar information som kan kombineras för
att skapa mer komplex och användbar
information.
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Artikel 3:

Challenges Emerging from Future Cloud Application Scenarios

Sammanfattning:

Artikeln presenterar huvudsakliga applikationsområden och möjliga
framtidsscenarion, som inte innan täckts upp i forskning relaterad till
molnbaserad datoriseringsmiljön.

Sammanhang:

Molnet applikationer för bland annat SME’s samt kunskapsbaserade
system (ERP_DSS) relaterade mot IoT applikationer.

Målet:

Artikeln ska undersöka nya tekniska utmaningar och mål för den nya
generations molnet tjänster och omgivning.

Metoder:

Litteraturgranskning

Resultat:

Identifierandet av nya applikations scenarion som tillför nya utmaningar
som molnbaserade utvecklingsmiljöer som framkallat definitioner av fem
nya applikations sviter.
•

Gemenskaps verksamhetsintelligens

•

Kunskaps införskaffning

•

Kunskaps förvärv

•

Mjukvaruutveckling

•

Tidkritisk kontrollering
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Artikel 3.
Meningsbärande

Tolkning

“the main challenge / requirement actually
refers to the provision of technologies that
would enable applications to exploit in terms of
“ready to use templates” a set of different
deployment patterns, instantiation and
configuration strategies”

Beslutsstödsystemet vara så generiskt
konfigurerade samt användbara för en stor
mäng verksamheter som möjligt. Detta då olika
implementations möjligheterna för olika
verksamheter ökar.

”The use of open standards can provide a solid
base for the development of interoperable
modules, while basing the development on
open-source components can minimize reengineering efforts. With relation to the joint
synergies in Business Intelligence, in order to
address the issues of interoperability, research
is needed that combines principles of data
science, system design, business
administration, and economics. The use of data
science helps understanding the characteristics
of data and the ways to manage them to
generate the maximum benefits for SMEs.”

Open source och öppna standarder minskar
utvecklingstider av IoT moduler då en grund
tillhandahålls och möjliggör en smidigare
utvecklingsprocess. Utvecklingen bör också ske
i samband med ERP_DSS för att adressera
driftkompatibiliteten. För att optimera
nyttjandet för SMEs bör systemvetenskapliga
teorier användas.

“Many time-critical applications (applications
that must respond immediately to timesensitive events over a prolonged period) often
have very high business value (e.g. on-demand
business collaboration platforms) or social
impact (e.g. disaster early warning systems). “

Tidskritiska system är beroende av snabba
reaktion och tidsenliga händelser, då det är en
mycket värdeskapande grund för verksamheter.

The workflow of integration platforms
encompasses the usage of organizational
accounts at third party providers to perform
predefined tasks or complex workflows

Beslutsstödsystem bör tillhandahålla
möjligheter till att analyser data för att kunna
förutspå händelser i arbetsprocesser. Där
fördefinierade värden kan underlätta komplexa
arbetsflöden.
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Artikel 4:

A tutorial on the internet of things: From a heterogeneous network
integration perspective

Sammanfattning:

En av det viktigaste utvecklingstrenderna av IoT är dess integration med
existerande nätverkssystem. Det som presenteras är en guide inom de
senaste framstegen, tekniska lösningar och inflytelserika pågående
projekten. Samt framtida visioner och diskussioner relaterade till
utmaningar.

Sammanhang:

Implementation av IoT

Målet:

Att framställa en guide för att integrera av IoT med befintliga
nätverkssystem inkluderande molnet, internet, smarttelefoner, social och
industriella nätverk. Men fokus på det senaste framsteget, tekniska
lösningarna och inflytelserika pågående projekten.

Metoder:

Presentation av relaterade arbeten, forskning och projekt, där det som
diskuteras I målet inte är fullständigt representerat.

Resultat:

En överblick över integrationsproblematik som existerar för IoT och vissa
befintliga nätverkssystem.
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Artikel 4.
Meningsbärande

Tolkning

Resource Management: There are many factors
That increase management difficulty for future
IoT; for example, the huge number of involved
objects, the complexity and vari-ability of
deployment environments, and constrained
object capability.

IoT implementat som understöd för
beslutsstödsystem innhar utmaningar som måste
adresseras. Antalet enheter som är i drift måste
hanteras, och komplexiteten av
implementationen och dess omgivningen. Samt
enheternas funktionalitetskapacitet.

Nowadays, intelligent and low-cost industrial
automation sys-tems are urgently required to
improve product quality and operation safety
and reduce pollution. Installing tiny sensors in
factories to monitor the critical parameters of
circumstances, production processes, and key
equipment could effectively promote factory
automation

Användningen av små sensorer för övervakning
av omständigheter är en huvudsaklig faktor till
att arbetsprocesser kan automatiseras. Och
minimera kostnader och säkerhet för arbetare.
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Artikel 5:

IT-enabled Knowledge Management for the Competitive Performance of
Manufacturing SMEs: An Absorptive Capacity-based View

Sammanfattning:

Artikeln studera effekterna på e-affärer och strategiska möjligheter och
prestanda av SME’s efter implementation av dess innovations och
internationella strategier.

Sammanhang:

IT skapande KM och konkurrenskraft inom SME’s

Målet:

Till vilken grad kan SME’s entreprenörskap orientera inflytande på
utveckling av e-affärers funktionalitet. Samt möjligheter till inflytande av
utvecklingen av dess strategiska möjligheter. Och hur mycket inflytande
kan bidra till organisationers konkurrenskraft, där en lyckad utkomst är
av dess innovativa och internationella processer.

Metoder:

En enkätundersökning som fungerar som undersökningsinstrument för
studiens syfte.

Resultat:

Identifiering av rollen som SMEs entreprenörs orientering mot utveckling
av Knowledge Acquisition & Assimilation (KAA) och Knowledge
Transformation & Exploitation (KTE) och kompetens av
organisationskunskap och inlärning för konkurrenskraft.
Samt att SMEs ACAP (möjligheten att omvandla extern kunskap till
innovativ produktivitet) möjliggör en stor påverkan på utveckling på dess
kunskapshanterings möjligheter, som medför dess konkurrenskraft.
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Artikel 5.
Meningsbärande

Tolkning

“the ability of a firm to recognize the
value, of new, external information,
assimilate it, and apply it to commercial
ends”, through competitive strate- gies
such as product innovation and market
diversi- fication. For SMEs, ACAP thus
enables the translation of external
knowledge into innovation performance
(Moilanen et al., 2014).”

Kunskapen och möjligheterna att lokalisera
värdet av ny och extern information samt
möjligheter till användning av dem för
utveckling och nytänkande
verksamhetsprocesser är en av det mest
konkurrenskraftsdrivande processer som SMEs
kan inneha.

“Defined as ensembles of resources, competencies, and accumulated knowledge
that allow SMEs to deploy their assets
and coordinate their ac- tivities (Desarbo
et al., 2005)”
Certain strategic capabilities of SMEs are
considered here to be a form of realized
ACAP, conceptualized by Zahra and
George (2002a) as KTE capabilities. Also
constitutive of the firm’s ACAP, these
capabil- ities enable the firm to transform
information brought in from outside the
organization into pur- poseful knowledge
by integrating it and diffusing it
throughout the organization

Strategiska möjligheter kan uppnås för SMEs vid
nyttjandet av omvandlingen av extern
information till kunskapas som
organisationsöverskridande sprid.

“A first e-business capability is eintelligence (or e-business intelligence),
as the depth and breadth of knowledge
now available on the Web allow SMEs to
search its commercial, technological, and
compet- itive environment for ways and
means to improve its operational and
managerial processes and seek new
opportunities worldwide for its products
and services”

Information och kunskap möjliggör att SMEs
konkurrensmöjligheter ökar vid hanteringen av
processer och tillförandet av ny tjänster. Med
hjälp av beslutsstödsystem kan data omvandlas
till information och kunskap.

“Prior empirical research has found that
the firm’s development IT-enabled
knowledge management capabilities can
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impact its performance”

Artikel 6:

Business Development in the Internet of Things: A Matter of Vertical
Cooperation

Sammanfattning:

Artikeln undersöker vertikal integration i IoT miljöer med focus på
behovet av utvecklingen för nya nätverk som möjliggör samarbete
och skapandet av nya affärsmodeller.
Beskrivning av begränsningar som existerar i värdekedjor av att
definiera verksamhetsmodeller för IoT.

Sammanhang:

Målet:

Bevisning som täcker argumentet att för att tillhandahålla skapande
av lösningar baserade på IoT krävs det att ICT miljön framkallar en
nämnare inblandning i utvecklingen av tjänster och förstå
lönsamheten av andra verksamhetsområden.

Metoder:

Fall beskrivande artikel som framkallar svar på dess mål.

Resultat:

Nya verktyg för att definiera nya sätt att interagera mellan
verksamheter måste skapas, där verksamheter måste definiera deras
verksamhetsmodeller och där de kopplar dem mot värdekedjor.
Samt att värdekedjorna måste sammanställas emot värdekedjor som
IoT framkallar.
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Artikel 6.
Meningsbärande

Tolkning

We argue that in order to support creation of
solutions based on IoT, the ICT sector needs to
have closer involvement in the development of
services and understand how it can be profitable
for other industries.

Utmaningen för att skapa ett ICT med
understöd från IoT, kräver förståelse för
den potentiella marknadens tjänster och
verksamheter.

We take the stance that IoT corresponds to a set
of technologies, principles, and systems associated with Internet-connected objects. The
concept of IoT encompasses data sensing and
acquisition, processing, transmission, storage,
analysis, actua-tion, and sharing; all this, with
the ultimate purpose of creating value.

De tekniker och principer som ställs på
utveckling av datainsamling, överföring,
lagring, analys, användning och delning
med hjälp av IoT. Kräver att dess
huvudsakliga syfte är att skapa värde för
användare.
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Bilaga C Kravställning
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Vad

Fördel(F)/Risk(R) Hur/varför inte

Ingick i kravställningen

Forskningen kring adoptering och användning av IoT för ökad effektivitet av
verksamhetsprocesser är minimal och där av kan risker existera som inte
ännu är upptäcka, samt värden som framställs kan vara felaktiga.

R

Oidentifierade risker och fördelar som identifieras under utvecklingen
och implementationen av prototyperna ska dokumenteras och tillföra
till ramverket.

J

IoT-nätverk utan övergripande allestädes närvaro kan minska de effektiva
sätt som IoT annars kan tillhandahålla trovärdig och säker information.
Detta då andra enheter kan inneha data och information som kan förändra
värdet av data.

R

IoT-prototypen ska inneha allestädes närvaro, för att öka
trovärdigheten och säkra informationen. Det ska även utvecklas och
implementeras en så snabb dataöverföring som avgränsningarna
tillåter.

J

Infrastrukturen bakom IoT-nätverk måste vara kapabla att tillhanda hålla
acceptabel prestandan för att databearbetningen sker utanför IoT-nätverket.
Som har till syfte att stödja IoT-nätverken, samt de användare som vill nyttja
data. Annars kan ett fullt fungerar IoT-nätverk inte på ett effektivt sätt.

R

Nätverket som IoT-protypen implementeras mot måste utvecklas för
att leverera meddelanden till ERP_DSS så snabbt som
avgränsningarna tillåter.

J

Om inte generella systemvetenskapliga teorier används vid utvecklingen och
specifikt mot SMEs som målgrupp kan resultatet av utvecklingen eller
implementation misslyckas.

R

Rapportförfattaren ska använda sin befintliga kunskap inom
systemvetenskapliga teorier, om inte de befintliga kunskaperna är
tillräckliga skall inlärningsmedel läsas.

J

Om inte utvecklingen av IoT och system som IoT har till syfte att
kommunicera med, sker i samverkan med varandra kan driftkompabiliteten
skadas.

R

Utveckling av IoT-prototypen och ERP_DSS prototypen ska utvecklas i
samverkan.

J

Antalet IoT-enheter kan öka kostnader för faktorer som dataöverförings,
datalagring och datakapacitet (processorer ec.t.)

R

Utveckling av lågkostnads IoT-enheter och utveckling av
kostnadseffektiv dataöverföring, lagring och datakapacitet.

J

Antalet IoT-enheter som adderas i ett nätverk ökar svårighetsgraden av
hanteraningen. Nätverken blir exponentiellt mer komplexa då antalet
enheter adderas.

R

Utveckling av enkla kommunikationsvägar och korrekt modellerade
bilder, ska underlätta komplexiteten.

Informationssegregering måste tas i hänsyn vid implementering, och
utveckling annars kan den grundläggande säkerheten av hela ERP_DSS
kollapsa.

R

Utveckling av informationssegregering ska ske, detta genom att
möjliggöra inloggnings funktionalitet. Användare ska föras in med
olika rättighetsbegränsningar.

J
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Beslutstaganden vid användning av ERP_DSS måste ta till hänsyn dess
omgivning för att säkerställa vilka krav som ställs på systemet och dess
säkerhet.

R

Genom att ta fördelar och risker ifrån litteraturstudien och använda
dem till kravställning.

J

ERP_DSS som är låsta i dess konfigurering kan skapa missnöje hos
användare då det inte möjliggör att osynliga krav inte kan mötas. Ytterligare
kan detta medföra att adoptionen för systemet av användare blir bristfälligt.

R

En Hemsida ska utvecklas och agera ERP_DSS, vilket gör att
ERP_DSS kommer vara konfigurbart i dess grund. Ytterligare ska
enkla och billiga verktyg användas för att möjliggöra vidareutveckling
av eventuella funktioner och konfiguration.

J

Bristande datakvalité kan leda till osanningar i ett ERP_DSS, vilket kan
skapa eventuella ekonomiska skador för organisationer och individuella
användare.

R

Genom att nyttja den bakgrundsinformation som finns tillgänglig i
rapporten vad gäller datakvalité och till den utsträckning som
avgränsningarna tillåter implementera dem.

J

Utan förståelse för den marknad som tjänster och produkter är utvecklad
för, kan basala risker för specifika tjänster och produkter inte

R

För att förhindra eventuella basala risker som specifika marknader
kräver, ska det utvecklas ett generellt och anpassningsbart ERP_DSS
som en bred mängd SMEs ska kunna nyttja.

J

IoT tillhandahåller ett säkert och trovärdigt sätt att utbyta information
relaterade till bland annat tjänster.

F

Utveckling av IoTs säkra och trovärdiga sätt att utbyta information till
ERP_DSS ska ske.

J

IoT kan addera allestädes närvaro genom att exempelvis övervaka objekt,
samla data från andra objekt och sammanslå dem till användbar
information åt användare om objektens praktiska funktionalitet.

F

Genom att utveckla och implementera sensorer för att identifiera
händelser, och övervaka lokaler användningsfrekvens. D2D ska också
utvecklas genom att föra över data mellan IoT-enheter för att bespara
enheternas energiförbrukning.

J

IoT kan tillhandahålla utökad möjlighet att omvandla sättet som industrier
och andra verksamheter förvaltar dess organisation genom att koppla ihop
objekt och digitalisera dess processer och omgivning.

F

Genom att implementera prototyperna emot en fiktiv SME ska
prototypernas funktionalitet digitalisera dess processflöde relaterat till
beslutstagande.

J

IoT kan möjliggöra tillhandahållandet av tidsenligdata.

F

Utveckling av tid-stämplad data som i så pass realtid som
avgränsningarna tillåter föras över till ERP_DSS och beslutsfattare ska
i realtid kunna ta beslut.

J

Utveckling som använder Open Source kan minimera utvecklingstider av
IoT, moduler och system då en ”grundstomme” tillhandahålls.

F

Användningen av Open Source vid utvecklingen av IoT-enheterna ska i
största möjliga utsträckning nyttjas för att vunna så många funktioner
som möjligt, och enbart konfigurera till att passa den kravbild som
kravlistan i övrigt genererat.

J

Kostanden för automation sänks generellt med hjälp av IoT och lågkostnads
moduler.

F

Genom att införskaffa hårdvara som kan automatiserat övervaka samt
agera datainsamlingsmetod, så ska kostnaden för automatiserad
övervakning i så hög utsträckning hållas ner som avgränsningarna
tillåter.

J
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Lågkostnads IoT och moduler är en huvudsaklig faktor till att öka
produktkvalitet och användarsäkerheten samt minskandet av miljöutsläpp i
samband med användandet av produkter.

F

Genom att utveckla prototyperna skall den fiktiva kundens
verksamhetsprocesser relaterat till beslutsfattande digitaliseras.
Genom att implementera IoT övervakande sensorer som
datainsamlingsmetod. Ska minskande av miljöutsläpp teoretiskt
sänkas då inte onödiga transportsträckor behöva genomföras. Samt att
material som normalt används vid arbetstillfällen inte behöver
spenderas, om arbetet inte behöver genomföras. Genom att beslut som
beslutsfattare tar i ERP_DSS digitaliseras och effektiviseras.

J

Utveckling av IoT bör ha som huvudsakligt syfte att skapa värde åt
användare. Detta är relaterat mot datainsamling, överföring, lagring, analys,
användning och delning.

F

IoT-prototypen ska utvecklas med huvudsakliga mål att samla relevant
data, som användaren av ska kunna ta faktabaserade beslut. Data som
samlas in ska vara av god datakvalité och den ska skapa ett värde åt
användare. Överföringen ska ske via snabbaste och mest
energisnålaste sätt möjligt, som avgränsningarna tillåter.

J

Tidsenligdata och information i ett ERP_DSS leder till möjligheter för
minskade kostnader och ökar vinstmarginaler.

F

Utveckling av ett ERP_DSS systemet som ska tillhandahålla, data och
information till olika personer som har olika behöv. Behovet ska också
tillföra till att vinstmarginaler kan ökas och minskade kostnader till
följd av elimination av onödigt utförda arbetsuppgifter.

J

För att möjliggöra ett fungerande beslutsstödsystem med tillgång till data
ifrån sensorer krävs det att implementationen tar i hänsyn faktorer så som
säkerhet, data och informationssegregering samt prestanda av hela
systemet.

F

Utveckling av inloggningsfunktionalitet ska genomföras, detta för att
skapa informationssegregera, användare rättigheter ska
implementeras och möjliggöra informationssegregeringen. Prestanda
av prototyperna ska i högsta utsträckning som avgränsningar tillåter
att optimeras.

J

ERP_DSS som tillföra att användare av olika typer, kan nyttja systemet på
ett mer optimerat sätt för specifika användare blir mer lättanvänd och
prestandan kan öka för systemet.

F

Hemsidan ska vara utvecklad för att möjliggöra användandet på olika
plattformar. Hemsidan ska i högsta utsträckning som avgränsningar
tillåter vara lättanvänt.

J

ERP_DSS som är molnet-baserade tillför möjligheter till utförandet av
arbetsprocesser utan specificerad och statisk geografisk plats.

F

ERP_DSS ska i högsta utsträckning som avgränsningar tillåter
utvecklas för att möjliggöra molnet baserad infrastruktur.

J

Rådata som omvaldas till användbar och läsbar information är en av det
viktigaste funktioner för att ERP_DSS ska tillhandahålla möjligheter till
beslutsstöd.

F

Data ska omvandlas till visuell och textbaserad information i
ERP_DSS i högsta utsträckning som avgränsningar tillåter.

J

ERP_DSS som är generiskt konfigurerade möjliggör att en större mängd
potentiella användare samt organisationer.

F

En enkelt konfigurerbar struktur ska utvecklas i högsta möjliga
utsträckning som avgränsningar tillåter.

J

ERP_DSS kan med hjälp av tidsenligdata och snabba reaktioner av dem
skapa ett enormt organisationsvärde.

F

Utveckling av IoT-enheter ska inneha tidsstämplar data, som i högsta
möjlig utsträckning som avgränsningar tillåter föras över till ERP_DSS
i realtid.

J
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ERP_DSS kan med hjälp av funktionalitet som tillhandahåller estimeringar
och potentiella framtida händelser skapar ett stort organisationsvärde.
Specifikt för SMEs då potentiella risker i arbetsflöden förutspås, och
effektivt beslutsfattande kan leda till minimering eller eliminering av de
risker.

F

Utveckling av visuella indikationer med förbestämda gränser, samt
algoritmer som kan addera framtidsberäkningar baserat på tidigare
data ska ske i högsta utsträckning som avgränsningar tillåter.

J

Kunskapen och möjligheterna att lokalisera värdet av ny och extern
information samt möjligheter till användning av dem i
verksamhetsprocesser är en av det mest konkurrenskraftsdrivande processer
som SMEs kan inneha.

F

IoT data ska lagras för att möjliggöra analyser av den, data ska delas
med användare av ERP_DSS på enklast och användarvänligast sätt
som avgränsningar tillåter.

J

Strategiska möjligheter kan uppnås för SMEs vid nyttjandet av
omvandlingen av extern information.

F

Data som IoT samlar in ska lagras för att möjliggöra utdrag åt
organisationen som kan nyttja data för att genomföra strategiska
beslut.

J

Beslutsstödsystem möjliggör att SMEs konkurrensmöjligheter ökar vid
hanteringen av processer och tillförandet av ny tjänster.

F

ERP_DSS ska utvecklas för att möjliggöra hantering av processer och
vara anpassningsbart för att möjliggöra utveckling av ny funktionalitet,
i högsta utsträckning som avgränsningar tillåter.

J
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