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Abstract 
The Internet of Things is predicted to become a major world phenomenon. However, the 
growth reports that have been presented so far seem to tell a story that is not always consistent 
with reality. In this essay, users' discussion regarding attitudes towards and opinions about the 
phenomenon has been observed through various online forums. The discussion section pre-
sents a summary of the results and analysis, which shows this study’s participants' willingness 
to adopt the IoT technology and it’s contributing factors. Ten different forums have been 
studied with the result that IoT as a phenomenon fails to meet today’s users needs. Although, 
participants believe that the IoT technology will advance and that it has the potential to be-
come a bigger part of society and everyday life granted that it is developed properly.	
	
In total, 191 comments from 124 different participants in 10 different forums were collected 
and analyzed. The comments go back to August 2018.	
	
Sammanfattning 
Internet of Things förutspås bli ett stort växande fenomen i världen. De rapporter om dess 
framväxt som hittills presenterats verkar dock till viss del ha presenterat siffror som inte stäm-
mer överens med verkligheten. I denna uppsats har användares diskussion kring attityd till 
och åsikter om fenomenet observerats genom olika diskussionsforum på internet. Uppsatsens 
diskussionsdel presenterar en sammanfattning från uppsatsens resultat och analys som visar 
på bidragande faktorer till studiens deltagares vilja till adoption av IoT-tekniken. Tio olika fo-
rum har studerats med resultatet att IoT som fenomen idag inte lyckas täcka de behov som an-
vändare har. Däremot tror deltagarna att tekniken kommer växa sig större och att den har pot-
ential till att bli en större del av samhället och människans vardag om den utvecklas på rätt 
sätt. 	
	
Totalt har 191 kommentarer från 124 olika deltagare på 10 olika forum och kommentarsfält 
samlats in och analyserats. Kommentarerna går tillbaka till augusti 2018.	
	
Förord 
Vi vill tacka alla medlemmar i diskussionsforum som aktivt deltagit för att bidra till denna 
undersökning. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Mikolaj Dymek, som under 
arbetets gång gett oss värdefull feedback, kommit med många idéer och tips och utmanat oss i 
vårt arbete.  	
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1 Inledning 	

1.1 Syfte och fråga 	
IoT förutspås och har förutspåtts att växa sig stort som tekniskt fenomen. Redan år 2008 fanns 
det fler uppkopplade enheter än invånare i världen och enligt forskare spås det finnas 21 eller 
till och med 30 miljarder IoT-enheter år 2020 (Schneider och Valacich, 2018, s. 40; Page et 
al. 2018). Trots dessa förutsägelser visar studier på att konsumenter inte är så intresserade av 
att anamma tekniken som forskare tidigare har hävdat (Page et al., 2018). 	
	
Syftet med detta arbete är att få insikter kring användares adoption av IoT och smarta hem ur 
ett medietekniskt och samhällsenligt perspektiv. Dessa insikter ska tillsammans skapa en för-
ståelse för IoT-teknikens problemområden för att belysa de utmaningar som tekniken står in-
för. Förståelsen för dessa utmaningar ämnar bidra till kunskap kring vad framtida utvecklare 
och tillverkare kan behöva fokusera på vid skapandet av framtida IoT-teknik. Arbetet kommer 
därför undersöka hur personer diskuterar kring deras uppfattning av tekniken och upplevel-
serna av vilka konsekvenser IoT ger eller kan ge. Arbetet kommer även undersöka om det 
finns hinder vid acceptans av tekniken. 	
	
För att skapa sig en förståelse för användarnas attityd till fenomenet IoT som helhet har arbe-
tet valt att inte fokusera på en specifik IoT-enhet. Det centrala i studien är att framhäva det 
deltagarna anser vara betydande för dem att diskutera inom fenomenet. Genom att låta dem 
diskutera och lyfta de problem som de upplever inom tekniken ämnar arbetet inte begränsa 
deltagarnas åsikter till ett specifikt tema eller område.  	
	
Frågeställningen som detta arbete ämnar undersöka och analysera är:	
Hur förs diskussionen kring användares attityd och inställning till IoT som fenomen? 	
	
För att frågeställningen ska kunna besvaras analyseras resultaten utifrån följande områden:	
Vilka konsekvenser upplever användarna att IoT medför eller kan komma att medföra? 	
Hur upplever användarna IoT och smarta hem som en del eller potentiell del av deras vardag 
och hem?	
	
I uppsatsen används ordet användare som en benämning på de personer som på något sätt an-
vänt sig av IoT-teknik och som därefter har valt att adoptera den eller avstå från den/delar av 
den.  
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1.2 Avgränsningar 

Denna studie kommer endast lyfta data och resultat från deltagarna på de internetforum och 
kommentarsfält som observerats. Användare som inte är aktiva på dessa forum kommer inte 
beröras i denna C-uppsats. Fenomenet IoT kommer inte diskuteras utifrån en allmän definit-
ion av begreppet på grund av dess breda omfattning. Det presenteras genom Internetstiftelsens 
(2016) förklaring samt hur deltagarna diskuterar ämnet. En definition av begreppet IoT kom-
mer därmed inte diskuteras eller analyseras.   

1.3 Internet of Things	
Internet of Things (IoT) beskrivs vara enheter innehållandes små datorer/sensorer som genom 
dessa hanterar och delar data över internet. Tillsammans bildar alla dessa enheter ett nätverk 
av uppkopplade enheter. Sensorerna gör det möjligt att få tillgång till och/eller styra enheten 
via internet vilket bidrar till fler eller förbättrade funktioner i enheten eller till dess användare. 
Idag används tekniken i en rad olika artefakter, en person som installerat tekniken i sitt hem 
kan exempelvis kontrollera värmen var hen än befinner sig (Schneider och Valacich, 2018, ss. 
40–41). Idén om anslutna enheter har funnits länge, men begreppet Internet of Things mynta-
des år 1999 av Kevin Ashton. Det dröjde dock några år innan termen fick en större uppmärk-
samhet. År 2012 var temat för LeWeb, Europas största internetkonferens, “tingens internet”. 
IoT beskrivs vara det mest populära begrepp för att beskriva den uppkopplade och samman-
kopplade världen vi lever i (Lueth, 2014). 	

1.4 Internetstiftelsen om Internet of Things 	
IoT kan definieras på många olika sätt och omfattar stora delar av våra liv. Denna upp-
sats kommer presentera hur begreppet diskuteras idag och utgår då från den beskrivning som 
den oberoende organisationen Internetstiftelsen föreslår. Denna beskrivning är nödvändigtvis 
inte gemene mans uppfattning av fenomenet. Detta tas i beaktning vid datainsamlingen. Vi-
dare diskuteras fenomenet även utifrån annan forskning. Internetstiftelsen beskriver att IoT, 
beroende på enhet, innefattar funktioner som går att likna vid mänskliga sinnen. 	
 
IoT kan känna av ljus, ljud, beröring och doft, men kan även uppfatta saker som de mänskliga 
sinnena begränsas av, exempelvis rörelser i en mörk miljö (Internetstiftelsen, 2016, s. 5). En 
allmän definition av IoT saknas, det beskrivs i nuläget handla om internet och ting. Många ak-
törer har försökt nå en enig definition av begreppet utan att ha lyckats. De är dock eniga om 
ett antal komponenter som bör finnas för att få gå under begreppet IoT:	
	

• Sensorer. En sensor i en IoT-enhet samlar in data om miljön enheten befinner sig i. 
• Processor. Processorn är datorkraft och hanterar datan/utför den uppgift som ska utfö-

ras. 
• Nätverk. Nätverk behövs för att enheten ska kunna skicka/ta emot data eller kunna 

fjärrstyras. 
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• Ställdon eller aktuator. Ställdon är det i IoT-enheten som sätter igång en funktion, till 
exempel tänder en lampa när sensorn samlat in data om omgivningens ljus och proces-
sorn hanterat datan och fått IoT-enheten att förstå att det är mörkt. Det betonas dock 
att alla IoT-enheter inte har ställdon (Internetstiftelsen, 2016, ss. 9–10). 

	
Internet of Everything (IoE) är det alternativa begrepp som accepterats i störst utsträckning. 	
“Det betonar att det inte finns någon anledning att göra skillnad mellan den fysiska och den 
digitala världen, att nästan alla system kommer att arbeta med data från bådadera” (ibid., s. 
10).	

1.4.1 Viktiga områden för Internet of Things	

För att visa på det breda område IoT är en del av upplevs det vara centralt att beskriva föl-
jande områden som Internetstiftelsen beskriver är viktiga.	
	
Hemmet 
Det vardagliga hemmet är ett stort område för IoT. Det finns automatiserade ting för hemmet 
som kan vara behjälpliga vid utförandet av olika sysslor. Exempel på detta kan vara reglering 
av temperaturer, bevattning av gräsmattor och växter samt dammsugning genom robotdamm-
sugare (ibid., s. 17). 	
	
Trafiken 
I trafiken talas det ofta om IoT och självkörande bilar. När självkörande bilar kommer att bli 
en verklig del av vardagen är omdiskuterat, men när det väl sker kommer det ha en stor inver-
kan på samhället. Personer kommer kunna nyttja tiden för pendling till arbete och återhämt-
ning och det kommer bli mer populärt att bosätta sig utanför städerna (ibid., s. 8).	
	
Människan, wearables och hälsa 
Människan och kroppen är en stor del för IoT. Tingen beskrivs vara en del av människan där 
användare kan sätta sensorer på sig själva för att få information om rörelsemönster, matvanor, 
sömnmönster, mående etcetera. Då människan betraktas som en central del för IoT leder detta 
till ett annat viktigt område, vilket är wearables. Detta är ting som befinner sig på eller nära 
människans kropp som smarta klockor som vid instruktioner av bärare kan styra andra ting, 
eller en smart säng som analyserar sömnen. IoT har även stora effekter inom sjukvården, men 
är inom detta inget nytt fenomen. För att ta vara på resurser kan patienter förses med aktivi-
tetsarmband, sensorer och monitorer för att läkare ska kunna göra en effektiv rutinkontroll 
och uppföljning. IoT inom vården kan även förse läkare och personal med information som 
gör att de kan reagera snabbt vid ett eventuellt akutfall (ibid., ss. 20–22). 
	
Försäkringar, marknadsföring och handel  
Försäkringsbolag är intresserade av att kunna följa sina kunder precist. Exempel finns där bo-
lag erbjuder lägre premie till kunder som är villiga att montera en tracker i sin bil som läser av 
hur och var personen kör. Även andra företag är intresserade av att följa sina konsumenter och 
hittills har det skett online för att kunna rikta rätt reklam till dessa personer.  
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Med IoT kan en konsuments beteende och köpvanor även följas i fysiska i butiker. För att 
detta ska vara möjligt påpekas det dock vara viktigt att kunna identifiera konsumenten. An-
siktsigenkänning är idag inte tillåtet i Sverige, men en butik kan identifiera sina konsumenter 
genom att spåra deras mobiltelefoner och koppla ihop dem och telefonerna (Internetstiftelsen, 
2016, ss. 22–23).	

1.4.2 Gemensamma nämnare inom IoT	

De sju viktiga områdena för IoT som presenteras visar på det breda användningsområdet för 
tekniken. Trots detta kan man finna gemensamma nämnare inom begreppet:	
	
Optimering  
Genom att alltid ha uppdaterad information om en artefakts tillstånd/användning eller miljön 
den befinner sig i kan alla situationer anpassas för att optimera teknikens användning. Om en 
person glömmer att släcka lamporna när hen går hemifrån sparas exempelvis el om en IoT-
enhet känner av detta och själv släcker dem (ibid., s. 32).	
	
Underhåll 
För att förhindra att artefakter går sönder på grund av att exempelvis en komponent börjar bli 
utsliten kan sensorer läsa av artefaktens “mående” och därmed meddela när det är dags att re-
parera artefakten. Denna slags funktion underlättar och effektiviserar underhållandet av fabri-
ker, maskiner och artefakter. Då tekniken idag till stor del bygger på att sensorerna enbart mä-
ter vibrationer kommer tekniken behöva utvecklas över tid för att kunna implementeras i alla 
typer av underhåll. I framtiden finns också en strävan i att kunna tillämpa detta på människors 
hälsa för att upptäcka framskridande sjukdomar (ibid., s. 32).	
	
Spårbarhet 
Möjligheten att spåra enheter med hjälp av GPS-sensorer innebär att en användare kan lokali-
sera borttappade eller stulna artefakter. Spårbarheten kan också innebära att en artefakts kom-
ponenter kan spåras tillbaka till tillverkaren när den slutar fungera för att ta reda på var pro-
blemet ligger. Möjligheten att spåra kommer även kunna utnyttjas av polis och militär och 
därmed påverka krigföring (ibid., s. 32). 
 
Datainsamling, maskinlärande och samarbete 
Datainsamlingen leder dels till att företag kan spåra användares vanor även utanför internetba-
serade webbplatser för att kunna rikta marknadsföring på ett effektivt sätt. Utöver detta är 
data även byggstenen som gör det möjligt för maskiner att lära sig och bli smartare baserat på 
sina tidigare erfarenheter. Den stora insamlingen av data möjliggör dessutom för maskiner att 
lära sig att läsa av en situation och agera därefter utifrån tidigare erfarenheter. Detta benämn-
des tidigare som artificiell intelligens, men kallas nu för tiden oftare för maskinlärande. Att 
programmera artefakter för att agera passande vid oförutsedda händelser är tämligen svårt, 
men möjligt inom ramen för maskinlärande. Tekniska framsteg som bygger på maskinlärande 
är exempelvis självkörande bilar eller röststyrning (ibid., ss. 33–34).   



Elina Jukala | Paulina Nowik	
“Nej tack, mina lampor får vara dumma ett tag till.”	

 

 8 av 43   

Datan som samlas in från olika enheter kan innebära att en enhets funktioner blir bättre då en-
heten lär sig utifrån andra tillverkares enheters erfarenheter. Det påpekas dock krävas en del 
strategiarbete kring hur detta ska fungera mellan olika aktörer då de gärna inte delar sina data 
med sina konkurrenter (Internetstiftelsen, 2016, ss. 33–34).	
	
Påverkan på företagen 
Då IoT som teknik innebär att en artefakt hela tiden är beroende av ett datorsystem innebär 
det att företagen måste se till att de ska kunna underhålla programvaror till de produkter de 
säljer. Detta innebär svårigheter, men också fler möjligheter till intäkter. Dels kan data om an-
vändaren säljas vidare och dels kan användare som betalar för något slags abonnemang finan-
siera vidareutveckling av produkter eller tjänster. Det kan vara problematiskt att motivera 
konsumenter att betala för något då de köper produkten och för användningen av den. Det an-
ses dock vara nödvändigt för att företagen ska se en vinning i att underhålla produkten. Vidare 
tros IoT även påverka och minska efterfrågan på flera kroppsyrken då det blir billigare och 
bättre att använda maskiner (ibid., s. 36).	

1.4.3 Utmaningar för Internet of Things	

Internet of Things och dess breda användningsområden leder till en stor inverkan på människa 
och samhälle. Det i sin tur skapar en mängd olika utmaningar IoT står inför med fokus på an-
svar, omvärlden, säkerhet, vad enheterna mäter och integritet (ibid., s. 55). 	
 
Säkerhet och integritet 
IoT är ett sätt att effektivisera exempelvis sitt hem på, men det påpekas samtidigt vara viktigt 
att tänka på säkerheten när hemmet kopplas till internet. Vid användning av exempelvis lås 
eller kameror som styrs via internet är det viktigt att välja en tillverkare som aktivt kommer 
att jobba med produktens säkerhet för att undvika att någon hackar sig in i produkterna längre 
fram. Idag bedöms säkerheten inom IoT vara relativt låg. Ibland beror det på grund av okun-
skap (enkla lösenord i produkten vid lansering av den) och ibland på grund av att tillverkaren 
vill få ut sin produkt fort på marknaden och inte hinner hitta brister i utformningen. Dessutom 
utgör varje IoT-enhet en risk för det område där den används. Ett exempel på detta är en viss 
bilmodell där det upptäcktes att en hackare skulle kunna ta sig in via bilens musiksystem för 
att kunna styra andra funktioner i bilen som bromsarna (ibid., ss. 41–42). IoT som teknik byg-
ger på att hantera data för att förbättra artefakten eller tjänsten. Samtidigt vill företag samla in 
data om människor för att kunna rikta rätt reklam till rätt person och myndigheter ämnar an-
vända data till att bekämpa brott. Detta innebär att en stor mängd data samlas in om männi-
skorna i samhället vilket kan innebära hot mot människors integritet (ibid., s. 44)	
	
Ägande, ansvar och förändringar i omvärlden 
Ett ägande av en fysisk enhet medför inte alltid att mjukvaran innefattas i ägandet. Mjukvaran 
är en förutsättning för att enheten ska fungera. Företag kan skapa uppdateringar av program-
varan som försämrar brukandet av en enhet hos användaren eller förhindrar det helt. En an-
vändare kan dock avstå från att göra en uppdatering, men kan då exempelvis gå miste om nya 
säkerhetsuppdateringar. 	
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Flertalet ting styrs genom en applikation på mobilen, men tinget kan ha en längre livslängd än 
själva mobilen och dess operativsystem. Applikationer kan komma att behöva uppdateras ef-
ter att ett ting har slutat finnas tillgängligt för försäljning. Samsung benämns som ett exempel 
på detta där de inte uppdaterade programvaran för TV-apparater som inte längre fanns till för-
säljning. Detta resulterade i att TV-apparaterna inte längre kunde visa innehåll från video-
plattformen YouTube då YouTube hade ändrat sitt API (Internetstiftelsen, 2016, ss. 39–40).	
	
Fokus på vad som mäts 
IoT som teknik bygger på att mäta data. Den kvalitativa förståelsen av samband kommer ge 
vika för de kvantitativa sambanden. Människor måste lita på att teknikens agerande är rätt 
utan att alltid förstå varför tekniken agerar som den gör. Det finns dock redan bevis på att 
detta inte alltid är önskvärt. Vissa föräldrar som får hjälp genom tekniska lösningar som berät-
tar om deras bebis mående tycker det hjälper dem i vardagen medan andra menar på att det 
hindrar dem i att själva kunna lära känna sina barns behov (ibid., s. 45).	
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2 Teoretisk bakgrund	

2.1 Teoretiska förklaringsmodeller	
Detta arbete kommer använda sig av Technology Acceptance Model (TAM) för att analysera 
undersökningens resultat av användarnas mening och nytta i användandet av IoT. Detta ger 
möjligheten att undersöka användarnas attityd till IoT som fenomen samt om de upplever 
några hinder och svårigheter vid adoption av tekniken. Utöver de centrala begreppen Per-
ceived Usefulness (PU) och Perceived Ease of Use (PEOU) i TAM kompletteras modellen 
med Value-based Adoption Model (VAM) med stöd i att Kim, Chan och Gupta (2007) ansåg 
TAM vara otillräcklig vid analys av konsumentteknik. TAM påpekas inte täcka de eventuella 
faktorer som påverkar den uppfattade attityden till tekniken negativt av en konsument. VAM 
utvecklades därför specifikt för att analysera användares adoption av ny teknik utifrån ett kon-
sumentperspektiv då det är konsumenten som står för sin varas kostnad (ibid.). 	
	
Då vår studie ämnar undersöka hur användare upplever IoT som en del eller potentiell del i 
sitt hem och vardag, vilket gör dem till konsumenter, upplevs VAM kunna analysera de even-
tuella nackdelar och konsekvenser som användarna uppfattar. VAM ser dock bara till hur 
mycket en användare måste offra sett till mental/fysisk kraft, tid och pengar utan att beröra in-
tegritet. Därför kommer faktorn Perceived Privacy Risk, som utgör en hypotes i Hsu och Lins 
(2018) studie, att komplettera analysen.  
	
Användningen av TAM kan diskuteras då VAM kan anses vara tillräcklig för en analys. När 
analysen görs utifrån TAM analyseras faktorn Perceived Ease of Use utifrån ett positivt per-
spektiv. Samma faktor ingår i begreppet Sacrifices i en analys genom VAM, men då analyse-
ras den utifrån ett negativt perspektiv. Därmed anses de två modellerna komplettera varandra. 
Dessutom studeras inte enbart konsumentperspektivet av IoT i C-uppsatsens studie utan även 
hur användare ser på IoTs plats och utveckling i samhället. Därför anses TAM vara relevant 
som analysmodell. Då studiens resultat analyseras genom flera modeller där VAM täcker fler 
områden än TAM analyseras potentiella användares vilja att använda IoT-teknik utifrån fak-
torerna Perceived Value och Adoption Intention som ingår i VAM.	

 
2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM)	

Teknikutvecklingen ökar ständigt och då en stor utbredning av teknik finns i användarnas pri-
vatliv och yrkesliv är acceptans eller avslag av tekniken ett viktigt ämne. Technology Accep-
tance Model (TAM) är en populär modell inom områden som ska undersöka teknikacceptans. 	
TAM introducerades av Davis år 1989 och anses vara den teorin som används mest när en in-
divids acceptans av informationssystem ska beskrivas.	
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TAM utgår från att en individs acceptans bestäms utifrån två huvudsakliga begrepp:	
	

• Perceived Usefulness (PU)   
• Perceived Ease of Use (PEOU) (Lee, Kozar & Larsen, 2003). 

	

	
Figur 1: Technology Acceptance Model (TAM)	

	

• Perceived Usefulness 
Definitionen av Perceived Usefulness beskrivs vara den grad som en användare upp-
fattar att systemet kan förbättra och underlätta det jobb som ska utföras. Detta är när 
en användare uppfattar att ett system har användbara funktioner och ser fördelar med 
ett användande av det (Davis, 1989).	

	
• Perceived Ease of Use  

Definitionen av Perceived Ease of Use beskrivs i kontrast till PU, vara den grad som 
en användare tror att användandet av systemet kommer vara enkelt och lättanvänt. An-
vändarna ska inte uppleva en stor ansträngning eller svårigheter i systemet. Det är mer 
troligt att en användare accepterar en applikation som upplevs vara lättare att använda 
än en annan (ibid.).    	

	

2.1.3 Value-based Adoption Model (VAM)	

Kim, Chan och Gupta (2007) utförde en studie som undersökte acceptansen av det mobila in-
ternet som en ny typ av informations- och kommunikationsteknik (ICT) hos användare. I 
denna studie menade forskarna att TAM var en för snäv modell att använda. Detta ledde till 
att en ny modell utvecklades utifrån TAM kallad Value-based Adoption Model (VAM). 	
Forskarna menade att TAM med fördel tillämpas för att analysera hur teknik som används på 
arbetsplatsen accepteras. Då är det arbetsplatsen som får stå för kostnaden för teknikens im-
plementering och är således den som konsumerar tekniken medan arbetstagarna endast är an-
vändare. När det gäller det mobila internetet föreslår forskarna att användaren bör ses som en 
användare och som konsument. De menar att användaren främst använder tjänsten för privat 
bruk och därmed får ta kostnaden för den.  
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Användaren kommer därmed väga för och nackdelar innan ett beslut tas. Därför behövs en 
modell som passar bättre för en konsumentanalys (Kim, Chan och Gupta, 2007). Studien som 
utfördes hade för avsikt att undersöka det mobila internets framväxt ur ett konsumentperspek-
tiv. Studien ledde till att en modell utvecklades utifrån teorier kring konsumenters val och be-
slutsfattande grundade i forskning av ekonomi och marknadsföring (se Figur 2). Modellen 
bygger på två huvudsakliga faktorer (benefit och sacrifice) bestående av två faktorer vardera 
som påverkar det värde som en användare uppfattar i en tjänst eller produkt (Kim, Chan och 
Gupta, 2007).	
	
Benefit 
Kim, Chan och Gupta (2007) nämner den kognitiva teorin om utvärdering som lyfter fram att 
motivation hos en person kan delas upp i två kategorier: yttre och inneboende. Yttre motivat-
ion syftar till de mål som personen kan uppnå genom en prestation medan den inneboende 
motivationen syftar till nöjet som personen får uppleva till följd av ett visst beteende (ibid.).	
	

• Usefulness  
Usefulness förklaras som den sammanslagna uppfattningen av hur väl en produkt eller 
tjänst utför det användaren önskar. Det vill säga, hur väl användaren uppnår sitt mål. 
Användbarhet påverkar därför det uppfattade värdet positivt (ibid.). 

	
• Enjoyment 

Enjoyment innebär att användandet av en produkt eller tjänst leder till att användaren 
uppfattar direkt nöje eller glädje av att använda tekniken utan att se till dess prestanda. 
Om en användare känner njutning vid användandet av en artefakt leder detta till ett 
förhöjt positivt värde (ibid.). 

	
Sacrifice 
Uppoffringar som en användare kan uppfatta vid användandet av en artefakt eller tjänst kan 
vara både monetära och icke monetära (ibid.).	
	

• Technicality 
Tekniska uppoffringar syftar till hur mycket fysisk och mental kraft en användare 
måste lägga på att använda en artefakt. När en artefakt tar mycket tid eller kraft för att 
användaren ska kunna förstå den eller använda den påverkas det uppfattade värdet av 
artefakten negativt (ibid.). 
 

• Perceived fee  
Forskarna menar att studier visar på ett samband mellan pris och en artefakts värde. Ju 
högre priset är desto lägre upplevs värdet vara vilket innebär att monetära uppoffringar 
leder till att det uppfattade värdet påverkas negativt (ibid.). 
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Perceived Privacy Risk 
Användandet av IoT-teknik medför en risk för användarens integritet vilket påverkar hur hen 
uppfattar värdet av dess användande menar Hsu och Lin (2018). Denna faktor utgör inte en av 
delarna i VAM, men kommer att appliceras i denna C-uppsats analys då resultatet berör in-
tegritetsfrågor.	
	
Perceived Value och Adoption Intention 
Resultatet visade att det uppfattade värdet av tjänsten mobilinternet spelade stor roll i hur an-
vändare var villiga att använda den. Det visade också att det är varje faktor påverkar det totala 
uppfattade värdet som i sin tur leder till användarens villighet att använda artefakten. Studien 
visade även på att uppoffringar avskräcker användare mer än vad förmåner attraherar dem 
(Kim, Chan och Gupta, 2007). Då VAM används för att analysera konsumenters acceptans av 
ny teknik anses den vara relevant vid analys av fenomenet IoT i denna C-uppsats. Detta för att 
uppsatsen ämnar undersöka hur användare konsumerar och använder IoT och hur de uppfattar 
tekniken och då utgår från ett konsumentperspektiv (ibid.).	
	

	
Figur 2: Value-based Adoption Model (VAM) 

	

2.2 Relaterad forskning	
Detta avsnitt kommer presentera relaterad forskning som berör användares värdesättande i da-
torsystem, adoption av IoT-teknik, faktorer som kan bidra till användandet av teknik inom 
smarta hem, samt användares förståelse av, och vilja till att dela med sig av data. Dessa stu-
dier används då de täcker flera olika delar inom IoT-området. Två av studierna använder sig 
även av de teoretiska förklaringsmodellerna som applicerats i denna C-uppsats.  	
	
Friedman (1996) förklarar användares värdesättande i ett datorsystem. Med det menar Fried-
man att det finns två värden: autonomi och opartiskhet. Med autonomi menar författaren att 
användaren ska ha den kontroll som hen tycker är nödvändig för att lyckas åstadkomma det 
hen önskar under användandet.  



Elina Jukala | Paulina Nowik	
“Nej tack, mina lampor får vara dumma ett tag till.”	

 

 14 av 43   

Författaren diskuterar fyra aspekter som kan hindra användarnas autonomi under användandet 
av ett system. Systemkapacitet, systemkomplexitet, felaktig presentation av systemet och sy-
stemets fluiditet. När ett datorsystem är fritt från partiskhet innebär det att systemet inte ute-
sluter vissa grupper av användare vid användning till förmån för andra grupper på grund av 
hur systemet är uppbyggt. Partiskhet kan infinna sig på tre olika sätt i ett system: existerande 
partiskhet, teknisk partiskhet, och emergent bias (kan förklaras som tillfällig partiskhet) (Fri-
edman, 1996).  
 
Page et al (2018) presenterar en annan utmaning vid användares adoption av teknik som grun-
dar sig i hur tekniken är utformad och hur användare ser på tekniken. De genomförde en stu-
die för att undersöka om generationsskillnader är anledningen till hur väl användare förstår 
och tar till sig IoT-tekniken. Studien genomfördes på 19 studenter som tillhör generationen 
Millennials samt en av vardera students föräldrar. Resultaten visade att generationstillhörighet 
inte var det som avgjorde hur väl deltagarna interagerar med och förstår IoT utan snarare hur 
de ser på tekniken. Författarna menar att det finns två typer av perspektiv som deltagare kan 
tillhöra gällande IoT. Dessa perspektiv har författarna benämnt som agentperspektivet respek-
tive användarperspektivet. Användare som har ett agentperspektiv ser på IoT som att enheten 
kan göra något för dem medan användare som har ett användarperspektiv ser på IoT som nå-
got som de kan genomföra en uppgift via. De användare som tillhör användarperspektivet för-
står inte varför de ska använda en IoT-enhet bara för att genomföra en uppgift på ett bättre 
sätt och tänker oftare på riskerna om enheten skulle gå sönder, de ser därmed inte alltid nyttan 
med tekniken. De flesta konsumenterna utgår från detta perspektiv, men konsumentmark-
naden idag erbjuder främst produkter riktade mot agentperspektivet. Författarna menar därför 
att marknaden borde utveckla enheter som båda perspektiven av användare förstår (ibid.).	
	
Vidare genomförde Kim, Park och Choi (2017) en studie med avsikt att undersöka individer, 
företag och regeringens acceptans av IoT-tjänster inom det smarta hemmet för att utveckla 
dem på ett mer tilltalande vis för marknaden. Studien använde sig av TAM, VAM, Elaborat-
ion Likelihood Model (ELM) och Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT) för att utveckla en ny modell med syfte att genomföra studien. Studien undersökte 
hur uppfattade uppoffringar och uppfattade förmåner påverkar det uppfattade värdet hos en 
potentiell användare, hur det uppfattade värdet i sin tur påverkar viljan att använda en artefakt 
och hur viljan att utforska andra artefakter påverkar dessa variabler. För att kunna undersöka 
detta utformades den nya modellen baserad på sju hypoteser:	
 	

• Uppfattad uppoffring påverkar det uppfattade värdet negativt 
• Uppfattad förmån påverkar det uppfattade värdet positivt 
• Uppfattat värde påverkar viljan att använda något positivt 
• Uppfattat värde påverkar attityden till något positivt 
• Attityd påverkar viljan att använda något positivt 
• Sökandet efter alternativa möjligheter påverkar viljan att använda något positivt 
• Sökandet efter alternativa möjligheter påverkar alla delar i den process som den poten-

tiella användaren genomgår när hen blir påverkad till att använda eller inte använda 
något (ibid.). 
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År 2018 publicerade Hsu och Lin en studie som använde sig av Value-based Adoption Model 
för att undersöka vilka faktorer som bidrar till att potentiella användare vill börja använda sig 
av IoT-tekniken i Taiwan. Studien ämnade testa fem hypoteser: 	
	

•  IoT-tjänsters uppfattade användbarhet leder till en positiv påverkan på det uppfattade 
värdet av IoT-tjänster 

• Det nöje en potentiell användare uppfattar av användandet av IoT påverkar det uppfat-
tade värdet av IoT-tjänster positivt 

• Om en potentiell användare uppfattar att användandet av IoT-tjänster medför integri-
tetsrisker påverkas det uppfattade värdet av IoT-tjänster negativt 

• De kostnader som en potentiell användare uppfattar i samband med IoT-tjänster påver-
kar det uppfattade värdet av tjänsterna negativt 

• Det uppfattade värdet av IoT-tjänster påverkar potentiella användares vilja att använda 
tekniken (Hsu & Lin, 2018). 

 	
Båda studierna presenterade ett resultat där användbarhet var överlägset den viktigaste faktorn 
och menar att det är viktigt att användaren får ett intryck att tjänsten är värdefull redan när 
den presenteras för att hen ska vilja använda den (Hsu & Lin, 2018; Kim, Park & Choi). Hsu 
och Lin (2018) menar därför att IoT kan anses vara en uppgiftsorienterad teknik. De föreslår 
att IoT-leverantörer bör framhålla på vilket sätt en IoT-enhet är användbar genom att exem-
pelvis framhäva hur tjänsten kan spara tid eller öka effektiviteten vid utförandet av en uppgift. 
Författarna framhäver dock att då den upplevda glädjen också har inverkan på värdet borde 
leverantörer även utveckla IoT-tjänster på ett sätt som anses öka nöjdheten hos användaren. 
Kim, Park och Choi (2017) menar att grundidén till smarta hem är att förbättra hemmets 
funktioner och förenkla livet för de boende. Detta betyder att leverantören dels måste kunna 
visa på enkelheten i användandet, men främst förklara nyttan av tjänsten för konsumenten. 
Vidare visade båda studierna att upplevda fördelar och upplevt nöje vid användning av en 
tjänst eller artefakt påverkar det uppfattade värdet positivt. 	
	
Upplevda risker eller uppoffringar i samband med användning av samma tjänst eller artefakt 
påverkar istället det uppfattade värdet negativt. Det uppfattade värdet bidrar i sin tur till viljan 
att adoptera tekniken (Hsu & Lin, 2018; Kim, Park & Choi). Den risk gällande integritet som 
potentiella användare uppfattar att IoT-tjänsters användande medför upplevdes ha en negativ 
påverkan på hur värdefull tjänsten ansågs vara medan kostnaden för IoT-tjänster inte visade 
sig påverka värdet negativt (Hsu & Lin, 2018). Forskarna blev förvånade över resultatet gäl-
lande kostnaden, men menar att det kan bero på att tekniken är ny och således prissätter leve-
rantörerna dessa tjänster på en nivå som lockar kunder. Forskarna föreslår därför att inte 
sänka priser på sina produkter utan snarare förbättra säkerheten och framhäva på vilket sätt de 
skyddar användarens integritet (ibid.).	Kim, Park och Choi (2017) presenterade också att sä-
kerhet (en variabel tillhörande kategorin uppoffring) är en viktig aspekt som tas i åtanke när 
användare adopterar nya smarta hem-tjänster. De menar dock att de variabler som påverkar 
det uppfattade värdet positivt hade större påverkan än de variabler som påverkar värdet nega-
tivt och därmed påverkade viljan att använda tjänsten mer.  
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Avslutningsvis menade de att alternativsökning inte påverkar viljan att använda något posi-
tivt, men variabeln påverkar i vissa fall användaren till att byta ut den artefakt eller tjänst hen 
använder (Kim, Park & Choi, 2017). Författarna bakom de två studierna framhäver att resulta-
ten nödvändigtvis inte är generaliserbara på grund av urval och studiens tillvägagångssätt 
(Hsu & Lin, 2018; Kim, Park & Choi, 2017).	
	
Gällande säkerhet och integritet inom området för IoT gjorde Schneegass, Poguntke och 
Machulla (2019) en studie kring hur användare ställer sig till datadelning. Sensorer är ofta fö-
rekommande i IoT-enheter och används för att samla in data om användaren som sen delges 
för att förbättra eller möjliggöra olika funktioner i enheten. Studien undersökte om användare 
hellre delar sensordatan som samlas in via dessa sensorer eller om de hellre delar information 
som är beräknad utifrån sensordatan. Därtill undersöktes även hur villiga användarna är att 
dela dessa två typer av data beroende på vem den ska delas med och hur de bedömer sin kun-
skap inom området. Resultaten visade att användare inte alltid förstår skillnaden mellan 
sensordata och den information som beräknas utifrån den. Användarnas svar på om hur villiga 
de var att dela med sig av de olika datatyperna kunde inte visa på någon oro kring integritet då 
deras svar skiljde sig för mycket (ibid.).	
	
Författarna förklarar att användare som värnar om sin integritet hellre bör vilja dela informat-
ion baserad på data än den faktiska sensordatan då informationsdatan bara förmedlar viss in-
formation medan sensordatan kan förmedla olika slags information beroende på hur den ana-
lyseras då den visar originaldatan. Vissa trender kunde urskiljas som visade på att användarna 
var mer villiga att dela med sig av information (hellre än sensordata) som kan anses vara posi-
tiv som hur aktiv en användare är. Information som kan anses vara negativ delades inte gärna 
av användare, utan då var användarna mer villiga att dela med sig av sensordatan. Detta kan 
anses bero på att information om hur aktiv en användare är, oavsett resultat, tas emot väl av 
de som läser datan medan information om exempelvis dålig sömnkvalitet kan användas i fel 
syfte. Författarna menar dock att denna inställning visar på okunskap inom datadelning då 
sensordatan kan visa på exakt samma analys som informationen som beräknats utifrån sensor-
datan (ibid.). 	
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3 Metod	

Studien utförs genom netnografiskt inspirerade observationer av olika onlineforum på inter-
net. Till skillnad från hur metoden netnografi vanligtvis genomförs kommer denna studie inte 
analysera onlinekulturerna i de forum där diskussionerna förs. IoT som fenomen är ett omfat-
tande område och begrepp. Beslutet i att studera tekniken som en helhet utan att ta hänsyn till 
kulturer finner stöd i Hussein, Mahmud och Noors (2016) studie inom User Experience (UX) 
då det som studerades kan anses vara ett omfattande område. En netnografisk ansats har där 
använts och undersökt attityder och frustrationer vid implementering av User Experience De-
sign inom mjukvaruutveckling. Det resultat som presenteras lyfter inte sambandet mellan kul-
turen och det som undersöks. Den community som utövarna befann sig i framhävs därmed 
inte ha en central roll i studien.	
	
Under genomförandet av en netnografi bör netnografen analysera en deltagares handlingar ut-
ifrån vilken community hen befinner sig i till viss mån. Kozinets (2015, ss. 11–13) menar 
dock att kulturbegreppet har försvagats i vår samtid då individen själv kan välja vad hen till-
hör. De communityn en medlem tillhör har inte lika strikta regler som exempelvis religion, 
etnicitet eller kön har. Kulturella samband som bestämmer vem individen är ersätts mer och 
mer av sociala interaktioner som sker i samband med händelser, platser och människor som 
definieras av vad två individer delar. Medlemmar går förvisso själva med i olika communityn, 
men i vissa fall kanske de inte identifierar sig till en hög grad med den kultur som råder där.  
	
Då denna uppsats endast inspirerats av metoden netnografi på så vis att observationerna sker 
online och genom sex strukturerade steg kommer vi inte att ha communitykulturer i åtanke för 
vår studie. 	
 
Den primära datan som används för det som ämnas undersökas för denna uppsats är den data 
som insamlas genom observationer utförda på nätet. Observation som metod genomförs för 
att undersöka hur människor beter sig, hur samspelet mellan dem fungerar och vad de säger. 
Observation kan handla om insamling av information vid situationer som rör beteende, pro-
cesser, innehåll och mänskligt samspel (Bell & Waters, 2016, ss. 223–224). Det empiriska 
material som uppkommer är data där empirin skapas i samband med vår egen aktivitet och 
deltagande. Observationerna har även förhållit sig till att fokusera på naturligt förekommande 
data där vi avstår helt från egen inblandning och aktivitet för att nå material som inte påverkas 
av vår observationsnärvaro i studien (ibid., ss. 225–226). 	
	
Då vår observation har inspirerats av metoden netnografi används de sex steg som en netno-
grafi består av för att utföra denna studie. Dessa sex steg är: planering av forskning, entré, da-
tainsamling, tolkning, säkerställande av etiska normer och presentation av forskning (Kozi-
nets, 2011, s. 91)	
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3.1 Genomförande 	
För att undersöka hur diskussionen kring IoT-fenomenet bland användare förs idag studerades 
olika diskussioner i nätgemenskaper. Datainsamlingen har skett genom observation och delta-
gande på olika diskussionsforum och kommentarsfält på internet. Kommunikationen och 
materialet är därmed asynkron kommunikation då materialet sprider sig över flera dagar, 
veckor och månader (ibid, s. 257). Observationens genomförande för denna studie har skett 
genom både en deltagande roll och utan att vi gav oss tillkänna. 	

3.2.1 Planering av forskning	

Arbetet inleddes med sökning på internet av olika forum som diskuterade eller berörde ämnet 
som ämnades undersökas. Olika grupper på Facebook genererade tips från medlemmar på för-
frågan om diskussionsforum som kunde vara lämpliga för det som skulle undersökas. Vidare 
formulerades en text som presenterade oss själva och syftet med studien (se Bilaga 1). 	
	
Totalt har tio olika forum och kommentarsfält använts för insamling av data. För att hitta fler 
forum än de tre som vi var bekanta med sedan tidigare skedde en sökning på temat IoT och 
relevanta ord på sökmotorn Google. Sju av de studerade forumen är teknikforum som fokuse-
rar på olika områden inom teknikvärlden. De heter: 99mac, Quantified Self, Sweclockers, 
Swedroid, Staceyoniot, Teknikveckan, och ZDNet. De tre övriga forumen/kommentarsfälten 
är allmänna forum där deltagarna diskuterar olika slags ämnen där även teknik förekommer. 
Dessa består av Financial Times, Flashback och Reddit. Urvalet skedde för att få möjlighet till 
att samla in åsikter från en så stor grupp som möjligt och därmed mer nyanserade data. Att 
studera fler personer än den homogena grupp teknikintresserade deltagare som deltar på tek-
nikforum kan bidra till att studiens resultat lyckas representera det fenomen som uppsatsen 
behandlar. Alvehus (2019, sa. 72–73) menar att det urval som sker är viktigt även för kvalita-
tiva studier då det bidrar till vilka insikter som slutligen genereras. Fem forum är svenska och 
fem är amerikanska. Detta kan till viss del påverka resultatdelen på grund av kultur-, intresse- 
och kunskapsskillnader.	

3.2.2 Entré	

På två av de studerade forumen, 99mac och Sweclockers, startades en egen tråd på temat IoT 
där vi presenterade oss själva, vårt uppsatsämne och syftet med undersökningen. I samband 
med syftet ställdes frågan om deltagarnas inställning till fenomenet på ett neutralt vis. På de 
tre forumen Flashback, Swedroid och Teknikveckan startade vi en diskussionstråd på temat 
IoT utifrån en fråga om vad deltagarna på forumen tycker om fenomenet utan att tillkännage 
vår studie. Frågan ställdes på ett så neutralt sätt som möjligt för att inte påverka deltagarna 
varken negativt eller positivt. I alla dessa trådar har vi haft en mer eller mindre aktiv roll un-
der diskussionens gång. Ibland har följdfrågor ställts för att få deltagare att utveckla sina svar 
medan vissa kommentarer har tillförts för att hålla diskussionen vid liv.  
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I övriga fem forum/kommentarsfält, Financial Times, Quantified Self, Reddit, Staceyoniot, 
ZDNet, har endast en observation av naturligt förekommande diskussioner gjorts utan ett ak-
tivt deltagande av oss. 	

3.2.3 Datainsamling 	

Vid insamlingen av data skrevs allmänna anteckningar under datainsamlingens gång om vad 
vi såg och var dessa data fanns. Samtliga diskussionstrådar bokmärktes på datorn för att 
snabbt kunna återgå och finna all data när kodning och tolkning skulle genomföras. Samtliga 
data samlades in genom att kopieras som text till ett Word-dokument. 	

3.2.4 Tolkning: Metod för tolkning och analys	

Arbetets omfattning är en småskalig och begränsad undersökning och därmed kunde manuell 
kodning av det insamlade materialet utföras. Kozinets (2011, s. 164) tar upp vanligt förekom-
mande processer i analys och tolkning vilket detta arbete har förhållit sig till. De innefattande 
processerna är: kodning, anteckningar, abstraktion och jämförelse, kontroll och förfining, ge-
neralisering samt teoretiserande. 	
 
Kodning 
Efter 14 dagar fördes samtliga kommentarer över till ett textdokument och skrevs ut på pap-
per. Inläsning av materialet gjordes för att finna mönster och kommentarer som kunde agera 
som relevanta insikter för det som undersöks. I samband med inläsning skapades kategorier 
och etiketter induktivt genom identifiering av mönster, begrepp och ord i kommentarerna som 
ofta förekom i de diskussioner som fördes. Under detta steg färgkodades samtidigt kommen-
tarerna efter grönt, rött och blått. Grönt tolkades som en positiv inställning till ämnet som dis-
kuterades, rött negativt och blått neutralt (Kozinets, 2011, s. 164).	
	
Anteckningar 
Under inläsningen av materialet fördes anteckningar om vilka kommentarer som eventuellt 
skulle passa till de citat som kommer tas upp i uppsatsens resultatdel. Vidare fördes även an-
teckningar vid de kommentarer som upplevdes som icke relevanta för studien (ibid., s. 164).	
	
Abstraktion och jämförelse 
De kategorier som tidigare identifierats fördes in i ett Google Kalkylark (se Bilaga 2). I steget 
placerades samtliga deltagare/medlemmars inställning (positivt, negativt, neutralt) till de be-
grepp och ord som de nämnt i sin kommentar genom att färgkoda den aktuella cellen i kalkyl-
arket. De celler som kodats med en färg tolkas som en åsikt vilket genererar en helhetsbild 
över mängden positiva, negativa och neutrala åsikter som framförts. Genom att använda sig 
av ett kalkylark skapades en tydlig översikt över likheter bland de olika kommentarerna 
(Kozinets, 2011, s. 164).	
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Kontroll och förfining  
Utifrån de kategorier som identifierats kunde kalkylarket tydligt visa på vilken medlem som 
diskuterat vad. Därmed kunde relevanta kommentarer identifieras och skrivas ned utifrån det 
som var vanligt förekommande diskussioner bland kommentarsfälten. För att skapa sig en 
korrekt helhetsbild utifrån kategorier kontrollerades olika kommentarer som skulle utgöra de-
lar av insikterna i uppsatsens resultat (Kozinets, 2011, s. 164).	
	
Generalisering 
Efter en kontroll av hur pass förekommande de identifierade kategorierna var summerades an-
tal positiva, negativa och neutrala åsikter per kategori. Därmed kunde tio ämnen och områden 
identifieras som de mest förekommande som diskuterats på de forum och kommentarsfält som 
studerats. Dessa kodades genom en stark lila färg, kategorier topp 5, samt en svagare lila färg 
för kategorier topp 6–10 (se Bilaga 2). Därefter valdes relevanta citat ut från tidigare anteck-
ningar som matchade de tio kategorier som nämndes oftast. Citaten valdes ut från forum där 
vi aktivt deltagit i diskussionen och används som direktcitat i uppsatsen (Kozinets, 2011, s. 
164).	
	
Teoretiserande  
De generaliseringar som utvecklats jämförs därefter med de teoretiska förklaringsmodellerna 
Technology Acceptance Model (TAM) och Value-based Adoption Model (VAM) i uppsatsens 
resultat och analysdel (ibid., s. 165). Utifrån identifierade mönster relaterades kommentarerna 
i datainsamlingen till begrepp inom modellerna. Detta med ambitionen om att begreppen i 
analysen ska uppmärksamma vilka faktorer inom fenomenet IoT och smarta hem som upplevs 
påverka det värdet användaren uppfattar som kan vara avgörande för adoption av tekniken.  

3.2.5 Säkerställande av etiska normer	

Kozinets (2011, s. 210) berättar om Bruckmans (2006) rekommendationer av fyra olika nivåer 
av maskering av deltagare i ett arbete där datainsamling sker. Maskeringsnivåerna används 
för att skydda deltagarnas identitet i arbetet. Dessa fyra nivåer är: omaskerad, minimal maske-
ring, medelmaskering och maximal maskering. 	
	
Omaskerad innebär att deltagarna antingen namnges vid riktiga namn, eller att pseudonym 
och nätgemenskapens namn presenteras i uppsatsen (ibid., s. 210). 	
	
Minimal maskering innebär att nätgemenskapens namn presenteras men att pseudonymer, 
namn eller andra identifieringspunkter av en person ändras. Direkta och ordagranna citat an-
vänds i uppsatsen (ibid., s. 210).  
	
Medelmaskering beror på situation och kombinerar minimal maskering med maximal maske-
ring. Exempel kan vara att nätgemenskapen nämns vid namn, men att namn, pseudonymer 
och citat inte används (ibid., s. 211).	
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Maximal maskering avser att ge deltagarna största möjliga säkerhet. Varken nätgemenskap, 
pseudonymer, namn eller andra detaljer som kan avslöja en identitet nämns. Inga citat an-
vänds då citat kan kopplas till det ursprungliga forumet med hjälp av en sökmotor. Omskriv-
ningar av meddelanden kan göras om forskaren testar detta genom en sökmotor och genom 
det inte kan finna den ursprungliga texten (Kozinets, 2011, s. 211).	
 	
I de fall där vi inte var aktiva och diskussionsforumets medlemmar inte blivit informerade om 
att denna studie genomförs upplevdes det viktigt att använda medelmaskering. Pseudonymer 
och andra identifierade detaljer har därmed ändrats och inga direkta citat har använts. I övriga 
fall används både minimal och medelmaskering. Pseudonymer har ändrats i mån om att inte 
kunna identifiera medlemmar och deltagare, men direktcitat används.   	

3.2.6 Presentation av forskning	

Presentationen av arbetet sker i uppsatsens resultat- och analysdel. 	

3.3 Metodkritik	
Detta arbetets variant av observation har skett både via en deltagande roll samt genom ett pas-
sivt observerande. Då studien för denna C-uppsats bedrivs under en begränsad tid upplevdes 
svårigheter att hinna lära känna ett forums kultur och möjligheten till att bli en fullvärdig del-
tagare i forumen uteblev. Interaktionen i detta arbete har därmed begränsats. Diskussionsforu-
mens medlemmar har i vissa fall blivit informerade om studien som utförs medan interakt-
ionen i andra fall helt skett i det dolda där information om studien inte tillkännagivits. I de fall 
där studien inte presenterats för deltagare var ambitionen att lättare bli en del av den gemen-
skap som fanns på forumet och därmed inte påverka diskussionen genom att göra deltagarna 
medvetna om det som undersöks. 	
	
Uppsatsens tidsbegränsning skapade till en början svårigheter i att bli en del av den gemen-
skap som fanns på samtliga forum. För att effektivisera datainsamlingen skapades ibland flera 
trådar inom samma nätgemenskap som berörde olika delar av studien. Detta med ambitionen 
om att få en spridning i forumet för att nå ut till många deltagare. Dock visades detta inte vara 
uppskattat bland forumets medlemmar då flertalet medlemmar var engagerade i fler trådar på 
forumet. Detta ledde till att forumledare och andra medlemmar upplevde inläggen som så kal-
lad “korspostning”, vilket inte var tillåtet. Detta försvårade i sin tur entrén och arbetet i att bli 
en del av de nätgemenskaperna som fanns. Ett problem som identifierades vid deltagandet i 
diskussionsforum var att vi eventuellt kunde råka påverka diskussionerna genom att diskutera 
subjektiva åsikter. Därför försökte vi att hålla våra egna kommentarer på en neutral nivå. 
Dessa situationer resulterade ibland i ett deltagande genom frågor till forumets medlemmar 
och det upplevdes genom detta som att vi inte var där för att diskutera. På flertalet forum hade 
deltagarna en pseudonym som gjorde att ålder och kön inte kunde fastställas. Det kan därmed 
ifrågasättas huruvida en jämn fördelning mellan ålder och kön finns i och med detta metodval. 	
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Då majoriteten av forumen som observerats är teknikrelaterade kan det diskuteras huruvida 
resultaten skulle kunnat bli annorlunda om ämnet hade diskuterats i fler forum som inte var 
teknikrelaterade.	

3.4 Validitet och reliabilitet	
Fenomenet som undersöks är naturligt förekommande i olika forum, vare sig det gäller tek-
nikforum eller allmänna diskussionsforum. Dessutom ges möjligheten att få tillgång till ett 
brett spektrum av deltagare i den eftersökta målgruppen. Då frågeställningen berör hur dis-
kussionen om fenomenet förs mellan användare idag ger observationen en större möjlighet till 
en nyanserad diskussion där deltagarna tillsammans kan diskutera sina åsikter. Med detta i 
åtanke anses observationer på internetbaserade forum vara en passande metod för denna stu-
die. Metoden observation, som har använts i studien för denna uppsats, har genomförts på ett 
sådant sätt att användares inställning och attityd till fenomenet IoT har undersökts. Detta var 
studiens frågeställning vilket betyder att studiens metod har lyckats utforska det som den äm-
nar utforska (Alvehus, 2019, s. 126).	
 
För att ytterligare stärka kvaliteten i ett vetenskapligt arbete diskuteras studiens resultat uti-
från om studien är reliabel. En studies resultat ska vara pålitliga och således upprepningsbara 
om studien genomförs ytterligare en gång. Då de kommentarer som är resultatet av observat-
ionens genomförande måste tolkas av forskaren för att sättas in i ett sammanhang kan slutre-
sultat se olika ut beroende på vem det är som tolkar resultaten. Därmed finns det en överhäng-
ande risk för att studien i denna C-uppsats inte når hög reliabilitet. Brister i att kvalitetssäkra 
kvalitativ forskning via validitet och reliabilitet kritiseras dock. Bland annat för att forskarens 
tolkning ska ses som en tillgång, inte som en riskfaktor menar Alvehus (2019, ss. 126–127). 
En ytterligare kvalitetssäkring av C-uppsatsens resultat skulle kunna vara att testa den genom 
kommunikativ validitet. Resultatet kan presenteras för de som deltagit i studien för att verifi-
era om det stämmer överens med vad de deltagande själva framfört (ibid., s. 128).	
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4 Resultat	
Då denna studie undersöker ett begränsat antal forum går det nödvändigtvis inte att påstå att 
resultatet är generaliserbart för användare av IoT-teknik som grupp. I de forum som observe-
rats under denna period kan teoretisk mättnad däremot anses ha nåtts då ämnen och diskuss-
ioner var återkommande. Utifrån de insikter som nåddes kunde nya ämnen och kategorier 
slutligen inte urskiljas i det som observerades och nya data gick att koda in i redan befintligt 
material och identifierade kategorier (Alvehus, 2019, s. 73).	
	
Resultatet av detta arbete kommer presenteras för att därefter analyseras utifrån de teoretiska 
förklaringsmodellerna i analysavsnittet. För att samtliga deltagare och forummedlemmar ska 
förbli anonyma skrivs inte deltagare eller medlemmars pseudonymer ut. Inlägg och kommen-
tarer från deltagare och medlemmar benämns utifrån D1, D2, D3 och så vidare. Varje siffra 
indikerar en individ. Totalt har 191 kommentarer från 124 olika deltagare på 10 olika forum 
och kommentarsfält samlats in och analyserats. Det blev ett bortfall på 17 kommentarer då 
dessa kommentarer inte handlade om fenomenet IoT eller ämnen som kan kopplas till det. 
Kommentarerna sträcker sig genom en tidsperiod från augusti år 2018 fram till november år 
2019.	
	
Under studiens kodningsfas identifierades 23 kategorier som diskuterades i samtliga forum 
(se Figur 3). Dessa var automation, avlyssning, ansvar, belysning, kostnad, datainsamling, el-
förbrukning, IoT i framtiden, i samhället, risken för att bli hackad, hälsoaspekter, integritet, 
komplicerad teknik, IoT i vardag/hem, marknadsföring, nyttan privat, nöjet privat, funktioner 
för röststyrning, att saker slutar fungera, smarta lösningar, säkerhet, trafik och tidskrävande. 
De olika kategorierna berördes olika mycket där nytta, vardag/hem, framtiden, datainsamling 
och säkerhet diskuterades mest då dessa teman totalt nämndes 147 gånger. På plats 6 till 10 
diskuterades det om enheten slutar fungera, belysningslösningar, ansvar, IoT i samhället och 
automatisering. Dessa teman nämndes 70 gånger sammanlagt. Totalt identifierades 316 åsik-
ter utifrån de 191 kommentarerna. De resultat som presenteras och analyseras kommer att 
utgå ifrån de 10 mest förekommande kategorier som identifierats under studiens kodning av 
resultat. Dessa utgör två tredjedelar av de ämnen och områden i diskussionerna som studerats 
för detta arbete (se Figur 4). Då de övriga 13 kategorierna nämndes i mycket mindre skala kan 
de anses vara mindre engagerande för deltagarna och därför kan de anses vara mindre rele-
vanta att analysera i denna studie. Under tiden som resultatet sammanställdes upptäcktes det 
att vissa kategorier diskuterades på ett liknande sätt som en annan kategori. Några kategorier 
presenteras därför i samma avsnitt för att sedan analyseras som en helhet. På detta vis ämnar 
studien undvika allt för upprepade analyser.	
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Figur 3: Antal deltagare som uttrycker en åsikt per kategori.	
	

	
	

Figur 4: Diagram över hur stor del topp 10-kategorierna utgör i kommentarerna om IoT.	
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IoT i vardag och hem och den privata nyttan 
Utav de ämnen som diskuteras mest kommer Nytta (privat) på andra plats. Majoriteten av de 
som diskuterar ämnet ser inte nyttan i privata IoT-tjänster. De som har en negativ inställning 
till nyttan påpekar att de inte vill ha massa prylar bara för att de finns, funktionernas funktion-
alitet är viktigt för att se nyttan i tekniken. Dock upplevs funktionerna vara för få idag och ta 
för mycket tid i anspråk gällande installation. Deltagarna menar att smarta enheter kan vara 
ett roligt inslag i vardagen, men att de inte utför särskilt användbara saker hemma och därmed 
ser de inte nyttan i sitt hem. D7 tar upp dessa faktorer på forumet Sweclockers:	
	

“Vill inte ha IoT bara för att ha massa prylar, de måste fylla en vettig funktion 
också. Kommer skaffa rullgardiner som styrs av schema så man kan vakna lät-
tare på morgonen, utöver det så är det bara mer prylar som kan gå sönder/tap-
par kontakt och skapa huvudvärk. Har personligen inte sett något som jag bli-
vit rikigt imponerad av än när det gäller IoT” (15 november 2019).	

	
Vissa deltagare tar upp att smarta lösningar hemma är för komplicerade och att de kan tända 
lampan själva. Dessa lösningar diskuteras vara till för lata människor och de vill hellre ha ana-
loga enheter hemma. Andra deltagare tar upp att de tycker att “det smarta” borde hända i bak-
grunden i hemmet och att det därmed inte kan kallas för smart hem i dagsläget. D2 på forumet 
Sweclockers nämner att han inte förstår varför enheter ska styras via nya kontroller:	
	

“Ser inte någon större poäng i att kunna sätta temperatur eller styra lampor 
etc. via min telefon, när vi redan har dedikerade brytare och dylikt för att göra 
detta. Fattar inte heller varför jag skulle behöva typ röststyrning och grejer 
hemma, om jag vill göra något via min dator gör jag det, jag behöver inte köpa 
en modul för att "hjläpa mig" googla något eller dyl, jag har redan ett tangent-
bord” (15 november 2019).	

	
Däremot är deltagarna positiva till eventuella möjligheter i framtiden och vill äga fler enheter 
då. Vidare menar även en deltagare att hen gärna i framtiden skulle vilja ha en slags robot 
som kan utföra enkla hushållssysslor. En slags robotfunktion diskuteras även av en annan del-
tagare som ser potentialen i att den då kan hålla äldre människor sällskap. Det kan vara värde-
fullt att hålla en konversation med en relativt “mänsklig” enhet. 	
	
Fortsättningsvis diskuteras assistenter som Google Home, Amazon Echo och funktioner som 
Scenes, som beskrivs som en belysningslösning anpassad efter olika tidpunkter och situat-
ioner i hemmet. Flera ser nyttan i att belysning anpassas hemma efter situationen och tiden el-
ler påminner om aktiviteter. Deltagarna är öppna för att konfigurera assistenterna själva för att 
anpassa dem. De diskuterar dock vikten av att använda enheter som fungerar även utan el och 
moln-uppkoppling. I en kommentar betonas det att funktionen och nyttan inte alltid är det vik-
tigaste. Det personliga nöjet i adoption av tekniken kan vara det som avgör menar D28 som 
diskuterar ämnet på Flashback: “Ibland är det inte nyttan man är ute efter utan snarare häf-
tighet” (19 november 2019).	
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I diskussionerna om IoT och smarta hem-lösningar i vardagen berör den större delen av dem 
en negativ syn på lösningar för hem och vardag. I kommentarerna diskuteras det om åsikter 
att smarta enheter inte kan utföra användbara sysslor för hemmet och personer uttrycker att de 
faktiskt inte tycker att enheterna är så smarta. D17 framför hur han ser på “smart” teknik på 
forumet 99mac:	
	

“Har hittills inte sett något "smart" med det som finns i dag, bekvämt, praktiskt 
och roligt men inte smart. Smart för mig innebär att prylarna fungerar utan in-
teraktion från användaren. Att ha en app för att styra lampor är bara en annan 
typ av strömbrytare. Så, när kommer det smarta?” (20 november 2019).	

	
En oro uttrycks också för lösningar som kan appliceras i det vardagliga hemmet. I kommenta-
rerna lyfter deltagarna problemet genom att förklara att de ser fler risker än nytta. De nämner 
ett upplevt obehag för att det smarta hemmet kan läsa av vilka vanor de har som då kan fun-
gera som ett medel för företag inom marknadsföring av produkter. Vidare framhävs kompli-
kationerna med tekniken, att det är avancerat att installera. Vissa deltagare har försökt att ap-
plicera lösningar hemma, men återgått till analoga lösningar när tekniken varit för svår att för-
stå. Även nyttan diskuteras här där deltagare uttrycker att tekniken är överflödig och att de 
uppgifter som enheterna kan utföra likväl kan utföras av personen själv. Kommentarerna visar 
på att det inte är värt kostnaden för de få funktionerna som finns tillgängliga. På forumet Tek-
nikveckan skriver D33:	
	

“Är själv inte mycket för smarta hem. Mina lampor får vara dumma ett tag till! 
Jag är dock inte teknikrädd eller nått. Ser ingen nytta av det i mitt hem bara” 
(15 november 2019).	
	

D1 uttrycker liknande tankar på forumet Sweclockers: 	
	

“Jag ser helt enkelt inte nyttan med ett smart hem. Jag tycker det är kul teknik 
och jag följer utvecklingen men hittar helt enkelt inget vettigt användningsfall” 
(15 november 2019).	

	
Det diskuteras även huruvida tekniken kommer utvecklas i framtiden och deltagarna uttrycker 
därmed att de väntar på “the game changer”. De tror på att tekniken som verkligen kommer 
underlätta vardagen är något som inte finns idag. D18 tror att IoT kommer bli större och skri-
ver på forumet Swedroid: 	
	

“Jag sätter mina stålar på att detta kommer växa. Men inte i dess nuvarande 
form, att fråga en högtalare vad det är för väder och temperatur ute när man 
har fönster i hemmet och app på hemskärmen i telefon, är bara en gimmick” 
(19 november 2019).	
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Automatisering och belysning 
Bland de medlemmar och deltagare som diskuterade begreppet automatisering berörde många 
kommentarer att IoT och automatisering kan bidra till effektiva lösningar i det vardagliga 
hemmet och samhället. Automatiseringen poängteras vara positivt när användaren inte längre 
behöver göra något själv, utan att tekniken utför jobbet åt hen. På forumet Swedroid skriver 
D20 om hur han ser på automatisering som är anpassat efter användarens behov: 	
	

“Det jag ser framemot inom IoT, eller automation som vi lätt kommer in på, är 
när hemmet anpassar sig efter oss som lever där. Lampor som tänds när vi 
kommer hem, eller ändrar belysningen när vi vill titta på TV eller sova (vilket 
såklart är fullt möjligt idag)” (19 november 2019).	

	
Vidare kommenteras det att automatisering förmodligen har den största nyttan i samhället och 
för industrier och inte i hemmet och människans vardag, dock med en positiv inställning till 
hemautomation som för nöjets skull kan vara roligt att applicera i sitt hem. På forumet 
Swedroid skriver D24: 	
	

“Industrier kommer nog ha mer nytta av IoT än en hemma Svensson som fixar 
prylar hemma. Men kul grej med fixa lite basic automation hemmet” 	
(19 november 2019).	

	
De kommentarer som ställer sig negativa till automatisering diskuterar att det kan ha negativa 
konsekvenser på människan i form av att hennes handlande och beteende i situationer kan 
komma att försämras när hon inte längre själva utför vissa uppgifter. Ett samhälle som är be-
roende av tekniken för att fungera beskrivs även bli alltför sårbart menar D23 som lyfter fram 
problem på forumet Swedroid: 	
	

“Ett samhälle som förlitar sig för mycket på teknik/automatisering är sårbart. 
[---] Sen ser jag ingen bekvämlighet i det heller. Tvärtom tror jag att det är 
dumt att sluta göra saker själv. Jag tror t ex att man blir sämre på att hitta av 
att hela tiden använda Google Maps” (19 november 2019).	

	
Ett annat ofta förekommande ämne som diskuterades bland forumens medlemmar var IoT-
lösningar för belysning i hemmet. Vissa uttrycker att de inte ser poängen i att tända en lampa 
via en annan enhet. Flera av de deltagare som diskuterade ämnet upplevde det dock som ett 
positivt inslag i deras vardag och hem och det som ofta nämndes var fördelarna med automa-
tiserad belysning som sköter sig själv utan att användare fysiskt behövde göra något. Detta 
beskrivs genom situationer där belysning tänds automatiskt när en användare kom hem till sitt 
boende. Funktionerna beskrivs som enkla, men uppskattade av användarna och något de gillar 
mycket.  
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D3 berättar om en av sina favoritfunktioner i hemmet på forumet Sweclockers:	
	

“Den funktion som jag dock gillar absolut mest av allt är när både jag och min 
sambo har lämnat lägenheten släcks alla lampor och när någon utav oss kom-
mer hem så tänds lamporna i hallen. Enkla men funktioner jag gillar extremt 
mycket” (15 november 2019).	

	
Insamling och delning av data  
Gällande enheters insamling och delning av data menade flera att det är något som upplevs 
vara negativt, de uttryckte också allmän oro kring de data som behandlas. I detta lyfts proble-
matiken om att användare inte kan ha något privat längre och att insamling och delning av 
data kan bli ett problem för människan. Medlemmar uttrycker sin vilja att tydligt kunna på-
verka vad som delas, när det görs och omfattningen av den information som lagras. På foru-
met Sweclockers uttrycker D12 sitt behov av kontroll över datadelning:	
	

“Sedan vill jag själv ges möjlighet till kontroll över vad som skickas ut. Det ska 
vara mitt enkla val om jag vill dela med mig av informationen. Både typ och 
omfång” (19 november 2019).	

	
Ansvar, säkerhet och när enheter slutar att fungera 
I de kommentarer som berör ämnet ansvar diskuteras problemet med att användare inte litar 
på dem som bär ansvaret bakom produkten/enheten. Flertalet användare lyfter problematiken 
och visar på skepsis när de diskuterar vems ansvar det är att underhålla produkterna tillräck-
ligt länge, men även vems ansvar det är om företaget ifråga går i konkurs. Deltagarna har 
dessutom låg tilltro till säkerheten bland olika IoT-enheter. De uttrycker bland annat att enhet-
erna inte stödjer säker datadelning. Oron kring säkerheten tros bero på att många företag lan-
serar sina produkter så fort som möjligt och därmed blir säkerheten bristfällig. Det finns en 
viss oro i att enheternas säkerhet sjunker när mjukvaror som IoT-enheter är beroende av inte 
längre uppdateras. D33 diskuterar säkerhet på forumet Teknikveckan och poängterar hur vik-
tigt det är att den blir bättre: 	
	

“Det är mera säkerhetstänket bakom prylarna som måste bli bättre! Finns inget 
idag eller väldigt lite. Bygger man sitt hem runt IoT så måste dom göra allt för 
att hålla det säkert. Det verkar mera som dom vill sälja nya prylar hela tiden 
och glömmer av dom som redan är sålda. Det håller inte i mitt tycke” 	
(19 november 2019).	

	
Vissa deltagare uttrycker en förståelse för varför enheter inte är säkra och påpekar hur de 
skulle kunna utvecklas för att öka säkerheten. Vidare oroar de sig över säkerheten då de me-
nar att IoT-enheter är enkla att hacka. En deltagare tar upp exempel på olika risker som att 
barn riskerar att kidnappas då en person kan spåra familjen eller att någon mixtrar med termo-
stater och överhettar någons hus. En av deltagarna påpekar bristerna, men tror samtidigt att 
IoT kommer att bli större i framtiden. Endast en person känner ingen oro vad gäller säker-
heten inom IoT. 	



Elina Jukala | Paulina Nowik	
“Nej tack, mina lampor får vara dumma ett tag till.”	

 

 29 av 43   

Deltagarna beskrivs känna oro kring att IoT-enheter kan slutar fungera eller att funktioner 
stängs av när företag säljs till en annan ägare eller när produktens mjukvara slutar att uppdate-
ras. D1 ger exempel på ett beslut som han nyligen fattade baserat på detta problem på forumet 
Sweclockers:	
	

“Pratar man uppkopplade prylar så tar man ofta upp integritet men man glöm-
mer ofta vad som händer den dagen servrarna stängs av. [---] Tittade på Apple 
HomePod. Den kör iOS och uppgraderas med jämna mellanrum. Vad händer 
den dagen Apple slutar uppgradera den? Vill inte satsa på sådant. Köpte hög-
talare med Blåtand och 3.5mm-anslutning istället. Bör kunna användas länge” 
(15 november 2019). 
	

En deltagare menar att användare själva bör vara medvetna om hur produkten fungerar och 
införskaffa enheter som fungerar även utan internetuppkoppling. Vissa deltagare är skeptiska 
överlag till enheter som inte fungerar alls utan el. Vidare framhåller deltagarna lösningar på 
dessa problem. Det diskuteras att “open source”-lösningar borde vara tillgängliga för samtliga 
produkter vilket innebär att användaren fortfarande kommer kunna använda sin mjukvara 
trots att det specifika företaget inte underhåller mjukvaran längre. Deltagarna menar att IoT-
fältet borde enas om standarder inom tekniken. En deltagare som arbetar inom fältet menar att 
han uppmuntrar konsumenter till att införskaffa enheter som fungerar även utan moln-upp-
koppling. Vissa deltagare påpekar att de aldrig skulle vilja köpa moln-uppkopplade lösningar. 
De skeptiska kommentarerna kring säkerhet och ansvar syns oftast på de amerikanska foru-
men där användarna samtidigt lyfter hur problemen eventuellt kan lösas.	
	
IoT i samhället 
Gällande syn på IoT i samhället diskuteras både positiva och negativa aspekter. Många ser 
möjliga lösningar och är positiva till förändringar som innebär smidighet i allmänhet, exem-
pelvis automatisering i samhället. Fördelar som då lyfts fram är hur trafiken kan bli mer effek-
tiv. På forumet Sweclockers skriver D12 om vilka möjligheter som IoT medför: 	
	

“Men att exempelvis energiföretag kan se om en kraftstation har en transfor-
mator som verkar gå ovanligt varmt och reglera felet innan något tråkigt hän-
der är väl inte direkt onödigt. Alltså tack vare att trafon då har uppkopplade 
sensorer som kan rapportera in detta till centralen i tid för att förhindra en 
olycka och elavbrott. [---] Att bussars position rapporteras in konstant så att 
både ledningscentral och även resenärer kan få bättre information om trafiklä-
get” (19 november 2019).	

	
Problem som tas upp är att statliga myndigheter kommer använda sig av insamlade data. Del-
tagarna ger exempel på hur myndigheter kanske kommer kräva att medborgare ska dela med 
sig av data för att erbjudas mer effektiva tjänster (Facebooks affärsmodell tas upp) eller att de 
kommer utnyttja redan insamlade data från andra företag.	
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Framtiden  
Framtidssynen inom IoT är delad bland deltagarna. Deltagarna tror på att tekniken ökar och 
anser den vara en självklar del av framtiden, både vad gäller människans vardag och sam-
hället. Tekniska lösningar som diskuteras vara positiva är till exempel något som kommer 
kunna hjälpa äldre människor i hemmet. De tror inte på det som erbjuds idag, men menar att 
tekniken kommer kunna erbjuda häftigare lösningar framöver. D31 skriver på forumet 
Flashback: “Det finns hur mycket som helst gällande IoT som kommer göra samhället bättre, 
och vi kommer se världen förändras enormt kommande 20 åren” (19 november 2019).	
	
Deltagarna kan tänka sig att använda hemassistenter som exempelvis en Amazon Echo i fram-
tiden, men tycker inte tekniken idag har förstått vad den kan göra för smarta hem. En idé som 
läggs fram är att exempelvis få veta var en användare kan få köpa färskast varor i framtiden, 
men hen tror inte att detta är möjligt. En annan deltagare menar att tekniken i framtiden borde 
kunna hjälpa användare att exempelvis spara energi hemma, inte för att utnyttjas i marknads-
föringssyfte. Det kan dock dröja länge innan stora förändringar sker då denna typ av teknik 
behöver en inkörningsperiod skriver D21 på forumet Swedroid: 	
	

“Ny teknik kräver en inkörningsperiod. I längden är ju fördelarna många, inte 
minst för miljön. Hade alla hem varit smarta skulle energiförbrukningen för-
modligen vara markant lägre än vad den är idag” (19 november 2019).	

	
Fortsättningsvis diskuteras flera negativa aspekter där många deltagare inte hoppas på att IoT 
är en del av framtiden då det bara innebär problem. Oro uttrycks för de lösningar som håller 
på att utvecklas för det smarta hemmet. D27 målar upp ett framtidsscenario nedan på forumet 
Swedroid som visar på en situation där tekniken ställer till med problem i vardagen för män-
niskan.	
	

“Scenario: Notifikation från din Vårdcentral:	
Vi har nu återigen fjärrinventerat ditt kylskåp och köksskåp, och måste tyvärr 
meddela att vi har beslutat aktivera säkerhetslåset på skåpet där du har gömt 
godiset. När du har fått bättre balans i dina matförråd, dvs har mer fiberrika 
grönsaker och andra nyttiga basvaror, ska vi ev. ompröva beslutet. Dina betal-
kort har givetvis samtidigt spärrats tillsvidare för allt godisköp och dyl. Ef-
tersom sjukförsäkringen inte längre täcker självförvållade skador o.dyl., har 
ditt bankkonto nu debiterats med 1500:- för våra besvär i samband med dessa 
åtgärder. Med vänliga hälsningar, Din Vårdcentral” (20 november 2019).	

	
Viss skepsis uppfattas kring hur marknadsföringen kommer utvecklas. Några menar att tekni-
ken kommer dö ut för att smarta hem-tekniken inte utvecklas anpassat efter användarna utan 
endast efter de företag som vill marknadsföra och sälja sina produkter. En del deltagare tar 
upp den anpassade marknadsföringen som kommer påverka människor i deras dagliga beslut 
även utanför hemmet, vilket poängteras inte vara uppskattat. Dock uttrycker flera av de som 
inte ser positivt på utvecklingen att de ändå tror att den kommer växa sig större.	
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Vissa samband har kunnat utläsas mellan forumdeltagarnas nationalitet och deras inställning 
till IoT. Överlag uttrycks mer negativa kommentarer på amerikanska forum medan svenska 
forum oftare uttrycker fördelar och möjligheter med tekniken. Resultatet kan anses bero på 
bland annat kultur- och kunskapsskillnader beroende på nationalitet och vilket land som delta-
garna bor i. Detta kan dock inte styrkas då deltagarna är anonyma och ett forums deltagare 
kan bestå av olika nationaliteter.	
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5 Analys	

5.1 Technology Acceptance Model (TAM)	
	
Perceived Usefulness	
Utifrån det deltagarna på forumen diskuterat antas det att de inte ser nyttan i användandet av 
IoT och hur IoT ska vara användbart i deras vardag idag. De uttrycker dock att om tekniken 
utvecklas på ett visst sätt hade de varit villiga att anamma tekniken. I kommentarerna diskute-
ras även problemet i att användarna inte ser det smarta i de enheter som finns. En enhet anses 
bli smart först när den klarar av att utföra saker utan mänsklig interaktion vilket inte upplevs 
ske tillräckligt i nuläget. Kommentarerna diskuterar automation som en viktig faktor i att upp-
leva tekniken som användbar. Det betonas vara positivt och att användbarhetens nytta i tekni-
ken ökas när fysisk interaktion utesluts. Samtidigt upplever vissa grupper att de inte ser me-
ningen med automatisering i hemmet då den mänskliga interaktionen betonas vara viktig och 
inte är ett problem. Belysning identifieras som den lösning användarna värderar mest sett till 
automatisering inom hemmet då användarna diskuterar potentialen inom dess användnings-
område. 	
	
Nyttan med automatisering understryks dock finna ett större användningsområde inom sam-
hället och industrier. Attityden mot användbarheten i automatisering är därmed inte allmänt 
negativ utan poängteras vara viktig, dock utifrån olika användningsområden. Deltagarna lyfter 
fram hur exempelvis strukturer som trafiken eller fabriker i samhället kan bli mer effektiva 
genom IoT-lösningar. Flera användare diskuterar säkerhet och vems ansvar det är att se till att 
enheterna inte slutar fungera, exempelvis vid ett företags konkurs. De poängterar fördelarna 
med att nyttja IoT-enheter som är byggda utifrån open source-program eller som inte behöver 
moln-uppkoppling. Då utesluts risken för att en enhet slutar fungera och därmed anses dessa 
enheter ha högre användbarhet än andra IoT-lösningar.	
	
Användbarheten i IoT-tekniken inom vardag och hem poängteras idag vara bristfällig då del-
tagarna inte ser nyttan eller fördelarna med det. En annan nackdel som nämns är huruvida 
människor litar på att använda sig av tekniken och i samband med detta slutar utveckla sina 
egna egenskaper. Ett exempel som ges är att en person blir sämre på att hitta genom att an-
vända tjänsten Google Maps, som kan användas som kartfunktion i exempelvis mobila en-
heter. Användbarheten diskuteras här vara obefintligt då användare identifierar konsekvenser 
i användandet av tekniken som inte är önskvärt. 	
 
Vidare framhävs det att användbarheten i IoT-tekniken kan komma att utvecklas till det bättre 
och att det i framtiden kommer finnas mer användbara lösningar för människan i vardag och 
samhälle. Användarna ser inte användbarheten i dagens tekniska lösningar, men ger exempel 
på hur tekniken kan utvecklas. Majoriteten av deltagarna har en positiv tilltro till IoT framtid. 
Det kan därmed anses att användbarhet är viktigt för att kunna påverka och påverkar den upp-
fattade attityden positivt.  
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I dagens läge är majoriteten av de potentiella användare som diskuterar ämnet i forumen dock 
skeptiska till hur pass användbar tekniken är och uppfattar därmed inte nyttan i allmänhet. 
Detta kan innebära att attityden till användandet idag inte påverkas positivt bland dessa an-
vändare.	
	
Perceived Ease of Use  
Deltagarna tar flera gånger upp att de tycker att många av de smarta hem-lösningar som finns 
idag är komplicerade att installera och använda, de uppfattar i vissa fall inte att det är lätt att 
använda IoT-enheter för privat bruk. Avancemanget i tekniken upplevs vara för omfattande 
för de enkla uppgifter de kan utföra vilket leder till att användare uppfattar tekniken som onö-
digt komplicerad. Gällande automatisering, exempelvis belysning, upplever flera användare 
att det är lätt att använda när det är installerat och de är positiva till den tekniken. Vissa delta-
gare är mer villiga att använda hemassistenter när de kan anpassa dem till sina behov som de 
uttryckligen gärna gör, därför uppfattas det som att de tycker att dessa IoT-enheter är lätta att 
använda. I de fall där deltagarna i forumen tycker att tekniken är lätt att använda anses den 
uppfattade attityden påverkas positivt. Bland övriga deltagare upplevs attityden inte påverkas.	

5.2 Value-based Adoption Model (VAM)	
Benefit: 
	
Usefulness  
Då analysen med hjälp av TAM utgår från att diskutera begreppet användbarhet i tekniken 
och hur det påverkar den uppfattade attityden till fenomenet utelämnas denna punkt från att 
diskuteras i analysen med VAM. Den förmån som då berörs inom detta avsnitt är begreppet 
Enjoyment. 	
	
Enjoyment 
Vissa av deltagarna talar om att de tycker IoT är ett kul inslag, men att om dessa enheter inte 
fyller en funktion så ser de inte varför de ska använda enheterna. Detta kan anses tyda på att 
även om deltagarna finner nöje i användningen är inte det den centrala faktorn inom IoT-tek-
niken. Det uppfattade värdet påverkas därför inte nämnvärt positivt om enheten uppfyller 
nöje, men saknar användbarhet. 

Andra deltagare diskuterar nöjet i användandet och värdet av det. En deltagare tar upp en 
framtida funktion för nöjets skull där en slags robot hade kunnat konversera med äldre männi-
skor för att hålla dem sällskap och menar att det vore en positiv funktion. En annan deltagare 
lyfter fram att det inte alltid är funktionerna (användbarhet) som är det viktiga utan att det 
istället finns en vilja i att uppleva nöjet med tekniken. Därmed anses det upplevda nöjet på-
verka det uppfattade värdet positivt bland vissa deltagare i forumen. 	
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Sacrifice: 
	
Technicality  
Deltagare lyfter fram situationer med tekniken i hemmet som bäst när automatiserade lös-
ningar applicerats. Det poängteras att enkla lösningar för hemmet är att föredra och det avan-
cerade och mest användbara inom automatisering bäst hör hemma i lösningar för samhället 
och industri. Identifierat i resultatet är att deltagarna diskuterar att få tekniska uppoffringar 
ska behöva göras för att det uppfattade värdet av en enhet ska förbli positivt. Samtidigt beto-
nas det att användarens egna kontroll över tekniken upplevs vara viktigt. Detta kan bidra till 
den mentala kraften som en användare behöver lägga på att använda en artefakt och kan där-
med resultera i att det uppfattade värdet påverkas negativt. 	
	
Deltagare poängterar att dagens befintliga funktioner bland enheterna är för få för att det ska 
finnas ett värde i att installera då tekniken upplevs komplicerad och tidsmässigt tar för lång 
tid att installera. Sammantaget visar resultatet på att IoT-lösningar i hemmet ska fungera med 
minsta möjliga interaktion från användaren och att styra enheter via en kontroll upplevs för 
komplicerat eller onödigt vilket därmed leder till att det uppfattade värdet av artefakterna kan 
ses negativt. Vissa deltagare berättar att de har försökt installera olika lösningar, men att de 
till och med struntat i det då det varit för komplicerat. Detta tyder på att nya användare värde-
rar smidighet högt och att det i dessa fall kan ha en ännu högre påverkan på det uppfattade 
värdet, vilket bekräftar Kim, Chan och Guptas (2007) konsumentanalys vid utformandet av 
VAM. 	
	
Perceived fee  
I de fall där deltagarna diskuterar kostnaden för tekniken menar de att den nödvändigtvis inte 
är för hög, men de funktioner och lösningar som finns tillgängliga idag anses inte vara värda 
att spendera pengar på. Detta baseras på att det är funktioner eller uppgifter som deltagarna 
anser kunna utföra själva framför att en enhet skulle göra det åt dem. Tekniken upplevs över-
flödig och det uppfattade värdet kan därför anses påverkas negativt. 	
	
Flera kommentarer berör osäkerhet kring vem som kommer ta ansvaret för att fortsätta uppda-
tera en artefakt när nyare versioner släpps eller om ett företaget går i konkurs. Denna oro kan 
kopplas till den monetära uppoffringen en användare gör när hen köper en IoT-produkt eller 
tjänst utan att veta säkert hur länge den kommer att gå använda. Detta innebär att det är svårt 
att avgöra om den är värd kostnaden eller ej vilket i sin tur kan påverka det uppfattade värdet 
negativt. Sambandet mellan pris och det uppfattade värdet i en artefakt går därmed att be-
kräfta utifrån det deltagarna har diskuterat.   	
	
Perceived Privacy Risk 
Flera deltagare är skeptiska till säkerheten inom IoT när det gäller datadelning och datain-
samling. De menar på att säkerheten är låg vad gäller dessa områden och uttrycker att de inte 
vill dela med sig av data och därför gärna använder ouppkopplade lösningar.  
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Användare pratar även om oron gällande att statliga myndigheter kommer använda sig av per-
sonliga data på ett felaktigt sätt. Utifrån dessa kommentarer uttrycker användarna risker gäl-
lande deras integritet vid användningen av IoT-teknik. Denna aspekt diskuteras i en studie ut-
förd av Hsu och Lin (2018) som utifrån sina hypoteser om kostnad och integritet kom fram till 
att brist på säkerhet ökar det uppfattade värdet negativt mer än vad kostnaden gör. Utifrån de 
resultat som studien i denna C-uppsats kommit fram till som kan liknas vid Hsu och Lins 
(2018) resultat, kan det anses att det uppfattade värdet påverkas negativt.	Vid diskussionen 
om integritet kan även området kring marknadsföring vävas in. Flera deltagare är skeptiska 
till att IoT läser av människors vanor och anpassar marknadsföring därefter för att påverka de-
ras beslut i vardagen. Denna aspekt upplevs påverka det uppfattade värdet av tekniken nega-
tivt.	
	
Perceived Value - Adoption Intention 
Då VAM appliceras som ett komplement till TAM i denna analys avslutas analysen utifrån 
VAM-modellens sista steg. Detta genom att analysera resultatet sett till begreppen Perceived 
Value och Adoption Intention vilket då menas med att se till användarnas uppfattade värde 
och vilja till adoption av tekniken. 	
	
TAM analyseras utifrån två perspektiv (Usefulness och Ease of Use) medan VAM ser till fyra 
olika perspektiv varav två är positiva faktorer och två är negativa (Usefulness, Enjoyment, Te-
chnicality och Perceived fee). Därför kan VAMs analysmodell anses vara mer nyanserad vil-
ket passar IoT som är ett relativt brett område.	
	
Många deltagare upplevs se möjligheterna inom IoT. Det poängteras dock att det finns många 
risker, att tekniken brister idag och att den är onödigt kostsam. Däremot ser deltagarna hur 
tekniken skulle kunna utvecklas för att bli mer effektiv och användbar. Det kan idag upplevas 
som att det uppfattade värdet påverkas mycket negativt, men när användarna pratar om möj-
ligheterna den kan komma att bidra till och dess framtida användningsområden upplevs det 
uppfattade värdet påverkas positivt. Användarna vill ha kontroll över de data som samlas in, 
de vill att tekniken ska vara enkel att installera och förstå, tekniken ska dessutom vara funkt-
ionell, den ska inte endast utföra något på ett annat sätt utan utföra uppgifterna mer effektivt. 
Användarna vill veta hur länge deras produkter kommer att fungera och vem som bär ansvaret 
för tekniken betonas vara viktigt. Även om den privata nyttan ofta diskuteras utifrån ett nega-
tivt perspektiv poängteras det uppfattade värdet finnas i IoT-lösningar för samhället. 	
	
Det uppfattade värdet av IoT-tekniken påverkar deltagarna i hur pass villiga de är att använda 
den. Det uppfattade värdet idag kan anses vara mindre positivt än negativt, men ser ut att ut-
vecklas och bli mer positivt i framtiden. Deltagarnas vilja att adoptera tekniken upplevs 
komma växa sig större om tekniken utvecklas i enlighet med deras syn på hur den kan förbätt-
ras. 
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6 Diskussion	

Denna diskussion och slutsats baseras på resultaten och analysen från denna C-uppsatsstudie. 
Detta ställs sedan mot uppsatsens teoretiska bakgrund med relaterad forskning för att stödja 
det som framkommit under uppsatsens arbete.  	
	
Frågeställningen som detta arbete ämnat undersöka och analysera är:	
Hur förs diskussionen kring användares attityd och inställning till IoT som fenomen? 	
	
För att frågeställningen ska kunna besvaras analyseras resultaten utifrån följande områden:	
Vilka konsekvenser upplever användarna att IoT medför eller kan komma att medföra? 	
Hur upplever användarna IoT och smarta hem som en del eller potentiell del av deras vardag 
och hem?	
	
Deltagarnas allmänna inställning och attityd till fenomenet IoT diskuteras i forumen både uti-
från ett positivt och ett negativt perspektiv. Oavsett inställning är majoritetens framtida attityd 
positiv där många ser teknikens utvecklingspotential. Den slutsats som kan dras utifrån de dis-
kussioner som studerats är att tekniken kräver en omfattande utveckling för att användarna 
ska kunna se nyttan i den. Detta kan eventuellt leda till ett större applicerande av tekniken pri-
vat inom lösningar för vardag och hem. 	
	
I resultatdelen presenteras flera deltagares åsikter kring varför de inte vill använda sig av tek-
niken. Deras åsikter baseras flera gånger på att de anser tekniken vara onödig då de inte ser 
meningen att utföra en uppgift i hemmet på ett annat sätt än det analoga tillvägagångssättet 
idag. Denna typ av argument kan kopplas till Page et als (2018) förklaring om användarnas 
inställning till och kunskap om IoT-teknik ligger i direkt relation till hur de ser på tekniken, 
om de ser på tekniken utifrån agentperspektivet eller användarperspektivet. De användare som 
inte ser nyttan i tekniken då de kan utföra uppgiften själva “tillhör” användarperspektivet, de 
ser på tekniken som att de kan göra något via enheterna. Page et al (2018) menar att detta kan 
leda till att användarna missar poängen med teknikens möjligheter vilket vissa kommentarer 
tyder på. Vid utvecklingen av framtidens enheter kan det därför vara viktigt att tydligare för-
klara hur enheterna kan utföra uppgifter åt användaren utan att hen behöver delta i utförandet. 
Detta för att användare ska förstå tekniken bättre och bli mer öppna för att använda den. Att 
enheter agerar i det dolda tycker flera deltagare är en fördel, men de flesta verkar inte tycka 
att tekniken fungerar på det sättet i dagsläget. Page et al (2018) föreslår även att konsument-
marknaden inom IoT bör erbjuda enheter som bättre passar användare med ett användarper-
spektiv. Baserat på de kommentarer som analyserats hade tekniken kunnat anpassas till dessa 
användare, vilket kan bidra till att fler användare blir villiga att anamma tekniken i deras pri-
vata liv.	
 
De situationer där deltagarna uttrycker problematiken i att tekniken är för komplicerad, vilket 
lett till att de avstått från att applicera den, går att härleda till Friedmans (1996) förklaring om 
att användare värderar autonomi.  
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Autonomin kan hindras genom systemkapacitet, systemkomplexitet, felaktiga presentationer 
av systemet och genom systemets fluiditet och därmed tappar användaren den kontroll som 
önskas upplevas vid användandet. Detta problem kan visa på att deltagarna i denna studie 
upplever hinder i att uppleva autonomi med tekniken som finns idag när hen upplever tekni-
ken vara för komplicerad att installera. Det kan även kopplas till problemet när deltagarna 
upplever förlorad eller saknad kontroll vid insamling och delning av data. Begreppet auto-
nomi kan ses som en avgörande faktor vid adoption av IoT-teknik och något som bör tas i be-
aktning vid utformandet av IoT-teknik för vardag och smarta hem-lösningar (Friedman, 
1996).	
	
Problematiken kring de deltagare som upplever att tekniken är för komplicerad för att an-
vända går även att koppla till Friedmans (1996) beskrivning om att system kan innefattas av 
teknisk partiskhet. Med partiskhet menar Friedman att ett system, utifrån hur det är uppbyggt, 
kan utesluta vissa grupper av användare i förmån till andra. Baserat på att tekniken beskrivs 
som komplicerad av vissa deltagare går det därmed att fundera över om IoT-teknikens lös-
ningar för vardag och hem idag är för avancerade, vilket innebär att vissa grupper utesluts och 
en hög grad av teknisk partiskhet innefattas av tekniken. 	
	
IoT som fenomen diskuteras utifrån olika aspekter. Många deltagare ser de negativa konse-
kvenserna av vad utvecklingen av IoT kan åstadkomma. Deltagare framför exempel som att 
människan kommer sluta utveckla sina egna kunskaper eller att hon i framtiden kommer bli 
styrd i sina beslut utifrån den skräddarsydda marknadsföringen som baseras på datain-
samlingen om henne. Trots de negativa sidorna ser dock fler deltagare möjligheter till hur 
IoT-tekniken kan främja samhället. 	
	
Även om tekniken idag inte anses vara värd kostnaden anses den nödvändigtvis inte dyr och 
möjligheterna verkar påverka den allmänna synen på fenomenets framtid mer än nackde-
larna. Resultatet liknar till viss del de resultat som Hsu och Lin (2018) kom fram till i sin stu-
die om det mobila internetet där tjänsten inte ansågs vara dyr. Forskarna menade därför att 
producenterna borde satsa mer på att framhäva säkerheten i sina tjänster snarare än sänka pri-
set på dem. Denna slutsats kan anses vara bekräftad även vid denna C-uppsatsstudie. Det som 
poängteras vara viktigt av flera deltagare är säkerheten kring alla produkter och tjänster och 
att den förbättras. Det som oroar deltagarna är att säkerheten idag är låg och att det är otydligt 
vems ansvar det är att underhålla produkterna. Med stöd i detta resultat kan det anses vara 
viktigt för framtida utvecklare av IoT-tjänster att stärka säkerheten och även förtydliga hur sä-
kerheten förbättrats. Deltagarna belyser problemet med att produkter lanseras för hastigt, vil-
ket visar på en förståelse för IoTs utmaningar då detta är något som Internetstiftelsen (2016, s. 
41) menar är ett problemområde inom tekniken.	
	
Då flera deltagare har visat sig vara skeptiska till tekniken och inte är villiga att adoptera den 
idag kan detta liknas vid det resultat som Kim, Chan och Gupta (2007) kom fram till. De me-
nade att negativa följder, som de kallar uppoffringar, påverkar användaren mer än vad posi-
tiva följder gör. Detta kan vara en orsak till att potentiella användare i C-uppsatsens genom-
förda studie inte tar sig an IoT-tekniken om de upplever risker vid användning.  
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Studieresultatet visar dock att deltagarna förvisso har en negativ inställning till hur IoT ser ut 
idag, men att de ändå ser möjligheterna till hur fenomenet hade kunnat utvecklas för att bli en 
större och mer självklar del i samhället i framtiden. Resultatet i C-uppsatsens studie kan där-
för samtidigt anses bekräfta Kim, Park och Chois (2017) slutsats som menade att positiva fak-
torer påverkar det uppfattade värdet mer än negativa faktorer.	Författarnas olika slutsatser kan 
bero på vilken teknik det är som används och det kan därför anses vara betydande för framtida 
leverantörer av IoT-teknik att framhäva teknikens fördelar på rätt sätt för att lyckas övertala 
potentiella användare till att använda tekniken. Dessutom menar Kim, Park och Choi (2017) 
att det är av största vikt att presentera nyttan i en produkt vilket diskuteras av flera deltagare i 
de olika forumen. 	
	
Deltagarna är skeptiska till mängden data som samlas in om dem och vill gärna välja andra 
alternativ. De oroar sig för vad datan egentligen kommer användas till. Till viss del menar de 
att de inte vill dela med sig av data som kan ha negativa korrelationer, men i det stora hela vill 
de inte dela med sig av data oavsett vilken typ av data det är. De vill inte att delandet ska 
medföra några negativa konsekvenser. Liknande resultat presenteras av Schneegass, Poguntke 
och Machulla (2019) som menade att i de fall där informationen kunde anses vara negativ de-
lade deras studiedeltagare hellre originaldatan än den informationen som tolkats utifrån den. 
Detta menar forskarna dock tyda på okunskap då originaldatan kan berätta ännu mer om en 
person än information som baseras på den. Det faktum att de inte ville dela med sig av in-
formation som kunde anses vara negativ stämmer överens med deltagarna i C-uppsatsens stu-
dies åsikter om att inte vilja dela med sig av data då den kan leda till negativa konsekvenser. 	
	
Till viss del kan resultatet bero på deltagarnas nationalitet och det går att ifrågasätta om resul-
tatet hade sett annorlunda ut om fler nationaliteter hade varit representerade. Anledningen till 
att studera både svenska och amerikanska forum är för att vi ville undersöka och nå insikter 
om en större grupp användare än den homogena gruppen som svenskar kan anses vara. Detta 
med en förhoppning att analysera fenomenet ur ett bredare perspektiv. Vi förstår att detta 
dock inte leder till ett generaliserbart resultat och i efterhand kan det därför diskuteras 
huruvida resultaten hade lett till en mer nyanserad analys om endast svenska forum hade stu-
derats. I framtida arbeten vore det dock intressant och nödvändigt att studera fler national-
iteter än endast två då IoT-tekniken kan ha nått olika marknadsframgångar i olika länder vil-
ket i sin tur påverkar en studies resultat. Inom ramen för denna C-uppsats var detta inte möj-
ligt och därför avgränsades det till två nationaliteter. 	
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7 Slutsats 

Sammantaget visar C-uppsatsstudiens resultat på att deltagarnas attityd till IoT och lösningar 
för smarta hem är olika. Skepsis hos majoriteten av deltagarna finns till dagens tekniska lös-
ningar vad gäller delning av data och säkerheten kring det. Detta beror på att det inte upplevs 
vara tydligt vem som bär ansvaret för produkternas vidareutveckling efter genomfört köp. De-
lar av de utmaningar för IoT som Internetstiftelsen (2016) lyfter fram påpekas även bland del-
tagarnas kommentarer, då säkerhet, ansvar och fokus på vad som mäts ofta diskuteras. Delta-
garnas attityd till IoT och smarta hem stödjer dessutom Page et als (2018) syn på användarnas 
förståelse för tekniken, vilket kan vara en anledning till oviljan att adoptera tekniken. Detta 
kan visa på att IoT och lösningar för det smarta hemmet står inför en rad utmaningar innan 
användare ser nyttan med att börja använda tekniken i större utbredning privat. Teknikens an-
vändningsområden och möjligheter kan behöva förklaras för att förstås. Deltagarnas attityd 
till IoT kan beskrivas uppstå på grund av oförståelse för tekniken, där tekniken idag exempel-
vis beskrivs vara för komplicerad för privat bruk i hemmet. Deltagarna diskuterar dock ofta 
en positiv framtidstro till teknikens utvecklingspotential och dess lösningar i samhället. 
  
Denna C-uppsats kan anses visa på hur diskussionen på berörda forum/kommentarsfält förs 
idag genom att belysa problem och möjligheter inom IoT ur användarnas perspektiv. Studien 
kan agera som ett förarbete för framtida studier genom att utgöra ett underlag för områden 
som önskas nå djupare insikter om.  
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9 Bilagor	

Bilaga 1. Presentation av studie i forum 
Hej, admin får ta bort om detta inlägg inte passar här. Vi är två studenter på sista året på IT, 
medier och design-programmet på Södertörns Högskola och skriver nu vår C-uppsats i Medi-
eteknik. Kärnan i vår C-uppsats är en studie som vi vill genomföra för att undersöka fenome-
net Internet of Things (IoT) och hur användare ställer sig till tekniken. 	
Vår datainsamling sker via olika forum och vi garanterar att ni i uppsatsen inte kommer att 
benämnas vid namn eller pseudonym.	
	
Med IoT-enhet menas en enhet som har en inbyggd sensor som kan samla in, hantera och dela 
data med andra enheter via något slags nätverk (oftast internet, kan också vara bluetooth). Da-
tahanteringen och den ständiga uppkopplingen till nätverket innebär att enheter:	
kan fjärrstyras: exempelvis en termostat som sätts på via en applikation i mobilen.	
kan utföra en uppgift självmant: smarta lampor som känner av att det är mörkt och tänds.	
blir smartare ju mer data som hanteras: självstyrande bilars programvara blir bättre ju mer 
data dess sensorer hanterar och de blir därmed bättre på att köra. 	
Många IoT-enheter styrs via smarttelefoner, men smarttelefonen i sig anses idag vara mer en 
dator än en IoT-enhet.	
	
Vi skulle vilja följa en diskussion där ni jämför varandras upplevelser där ni exempelvis kan 
utgå från följande frågor:	
	
Vilka enheter använder du i vardagen (på arbetsplatsen eller privat) och hur påverkar de din 
vardag (positivt/negativt) ?	
	
Om du äger IoT-enheter, hur ställer du dig inför den data som samlas in om dig?	
	
Finns det enheter du inte vill köpa/skaffa och varför?	
	
Vad innebär IoT för dig, hur skulle du förklara begreppet?	
	
Vad är din allmänna syn på fenomenet IoT?	
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Bilaga 2. Kalkylark 
Kalkylark över identifierade ämnen och åsikter bland forumens deltagare. I den vänstra ko-
lumnen har vardera deltagare fått ett nummer. I raden högst upp har vardera kategori som 
identifierats fått ett namn. Varje gång en deltagare uttryckt en åsikt inom en kategori har den 
kodats genom att färglägga cellen i grönt (positiv inställning), röd (negativ inställning eller 
blå (neutral inställning). Detta har gjorts för att få en överblick över deltagarnas åsikter.	
	

	
 

 


