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Abstract— Internet of Things (IoT) is a phenomenon that 
involves providing things or objects with sensors and internet 
connection. The field of IoT is growing rapidly and there are 
strong incentives for companies to follow the trend to develop and 
create an IoT. However, the proportion of IoT initiatives 
considered to be successful has been shown to be low. This study 
therefore investigates how a project methodology can support a 
concept development and secure the business value for IoT 
initiatives. The project methodology developed in this study is 
named eXtreme PoC Development (XPD). XPD is based on existing 
project methodologies from literature and interviews from 
consulting companies within the field in the Stockholm region. It 
was evaluated by a case study where fault detection in street 
lighting was investigated and implemented. The evaluation of the 
methodology highlighted the importance of defining problems and 
solutions that are anchored in the business value, calculating a 
potential of an IoT initiative that determines the continuation of a 
project, involving stakeholders at an early stage and developing a 
PoC to validate and evaluate a concept with stakeholders. 

Sammanfattning—Internet of Things (IoT) är ett fenomen som 
innebär att förse saker eller objekt med sensorer och internet-
förbindelse. Området för IoT är starkt växande och det finns 
starka incitament hos företag att följa trenden att utveckla och 
skapa en IoT. Andelen IoT-initiativ som anses vara framgångsrika 
har däremot visats sig vara låg. Denna studie undersöker hur en 
projektmetodik kan stödja en konceptutveckling och säkra 
affärsnyttan för IoT-initiativ. Projektmetodiken som tagits fram i 
denna studie benämns eXtreme PoC Development (XPD). XPD 
baseras på befintliga projektmetodiker från litteratur och 
intervjuer från konsultbolag i Stockholmsregionen. Den 
utvärderades genom en fallstudie där feldetektering i ljuspunkter 
i utomhusmiljö undersöktes och implementerades. Utvärderingen 
av metodiken belyste vikten av att definiera problem och lösningar 
som är förankrade i affärsnyttan, att beräkna en potential av ett 
IoT-initiativ som bestämmer ett projekts fortsättning, att 
involvera intressenter i ett tidigt stadie och att utveckla en PoC för 
att validera och utvärdera ett koncept med intressenterna. 

Nyckelord—Internet of Things, IoT, Proof-of-Concept, PoC, 
Projektmetodik, XPD 

I. INTRODUKTION

Denna studie behandlar området Internet of Things (IoT). IoT 
kan kortfattat definieras som: ”Ett nätverk av fysiska och 
virtuella objekt, enheter eller saker som kan samla in data från 

omgivningen och kommunicera sinsemellan eller genom 
internet.” [1]. Begreppet Proof-of-Concept (PoC) används för 
att visa att ett koncept är genomförbart och uppfyller ett behov. 
Det kan innebära att utveckla hårdvara, en hemsida eller annan 
mjukvara för att realisera ett koncept. 

 År 2019 förväntas 14,2 miljarder uppkopplade enheter vara i 
bruk och år 2021 förväntas antalet ha ökat till 25 miljarder [2]. 
En studie gjord av företaget Cisco Systems visade dock att bara 
drygt 40% av alla IoT-initiativ går vidare från PoC-nivå och 
endast 26% anses vara framgångsrika [3]. En av orsakerna 
misstänks vara komplexiteten i att integrera IoT-initiativ i redan 
existerande nätverk- och applikationsarkitekturer [3]. 
Användandet av metodiker som kan minska komplexiteten bör 
därför kunna öka andelen IoT-initiativ som anses vara 
framgångsrika. 

Framgångsrika IoT-initiativ har visat att faktorer som kultur, 
organisation och ledarskap inverkan på initiativens framgång 
[3]. Dessa faktorer handlar inte om vilka teknologival som görs 
i projektet utan om dynamiken mellan människor i projekt. IoT-
initiativ handlar därför inte endast om att bygga en uppkopplad 
enhet utan kräver en implementering som leder till affärsnytta 
och förbättrade verksamheter. Synergin mellan affär och 
teknologi är därmed avgörande i IoT-initiativ. 

Projektmetodiker används för att effektivisera projektarbeten. 
En del projektmetodiker har sitt ursprung i ett specifikt syfte. 
Till exempel Extreme Programming (XP), som tagits fram för 
att förbättra mjukvarans kvalitet och responsitivitet vid 
förändrade kravspecifikationer i mjukvaruprojekt [4]. Av detta 
skäl utreder den första delen av denna studie vilka metodiker 
som finns för utveckling av Internet of Things-Proof of Concept 
(IoT-PoC). Den första delen ger sedan material till den andra 
delen där en ny projektmetodik tas fram som benämns eXtreme 
PoC Development (XPD). 

A. Syfte och uppdragsgivarens intresse

Syftet med denna studie är att undersöka vilka
projektmetodiker som används för att utveckla IoT-PoCs. 
Metodikerna sammanställs i en ny metodik som utvärderas 
genom en fallstudie. I fallstudien utvecklas en PoC för att 
detektera fel i utomhusbelysning. Resultatet från utvärderingen 
ska sedan kunna användas för att förbättra och öka andelen 
framgångsrika IoT-initiativ och undvika onödig 
resursanvändning. Att undvika onödig resursanvändning och 
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icke lönsamma projekt är intressant för samhället i sin helhet 
och andra aktörer som utvecklar IoT-lösningar. 

Uppdragsgivaren för fallstudien är en tillverkare av bland 
annat belysningsarmaturer. Ett ömsesidigt intresse finns för att 
utreda hur en IoT-PoC kan utvecklas för att ha de bästa 
förutsättningarna för att omvandlas till en produkt. Idéen att 
utveckla en PoC för feldetektering av utomhusbelysning 
skapades i möten med uppdragsgivaren. 

B. Problemformulering 

Denna studien avser att undersöka projektmetodiker som 
används i konsultverksamheter för att utveckla IoT-lösningar. 
Avgränsning har gjorts till metodiker som finns publicerade på 
området och metodiker som framgår från intervjuer med 
utvalda konsultföretag. Utifrån detta material kommer en 
metodik designas och definieras. Metodiken kommer att 
tillämpas och utvärderas genom att en fallstudie där en IoT-PoC 
utvecklas. Målet med denna PoC är att detektera fel i 
utomhusbelysning och framförallt i ljuspunkter i gatu- och 
parkmiljöer. Fokus kommer att ligga på projektarbetet och hur 
metodikerna tillför kvalitet och relevans i förhållande till teknik 
och affärsnytta. Hur kulturella skillnader påverkar utkomsten 
av ett projekt är väldigt viktigt men kommer inte att undersökas 
inom ramen för denna studie. Studien kommer att svara på 
frågan: 

”Hur kan en projektmetodik, baserad på befintliga metodiker i 
litteratur och hos konsultbolag i Stockholmsregionen, stödja 

utvecklingen och framtagningen av en IoT-PoC?” 

II.  LITTERATURSTUDIE 

Studien av Sosa-Reyna et al. [4] tar upp bristen på ramverk 
för att hantera integrering av mjukvarukomponenter i IoT-
applikationer. I studien beskriver de en modelldriven 
utveckling (MDD) som består av fyra faser för att utveckla en 
IoT-applikation, se Figur 1. Metodiken bygger på att generera 
modeller genom fyra faser där utmatningen från respektive fas 
används i nästkommande fas. Inmatning till metodiken är krav 
som ställs från affären. 

Fas 1. Analys av affärskraven 

I den första fasen analyseras domänen för problemet och 
kraven för affären identifieras. Kraven identifieras med hänsyn 
till funktionella och icke-funktionella krav. En modell 
genereras baserat på affärskraven, aktivitetsdiagram som visar 
flödet genom applikationen och användningsfall för IoT-
applikationen. Modellen som genereras är på en hög 
abstraktionsnivå. 

Fas 2. Definition av affärslogik 

I denna fas är designen av affärsprocessen i fokus. 
Affärsprocessen ska stödja affärslogiken och kraven som 
affären ställer. En abstrakt modell för en affärslösning 
genereras baserat på affärsprocessen tillsammans med 
modellen för affärskraven, genererad från den föregående 
fasen. Modellen för affärslösningen beskriver beteende och 
interaktioner från affärsprocessen från en global synvinkel. 

 

 
Figur 1. MDD baserad metodik för utveckling av IoT-applikation. Källa: [4] 

Fas 3. Design av integrerad servicelösning 

I den tredje fasen genereras och definieras en modell för 
systemets arkitektur. Modellen genereras utifrån en 
serviceorienterad arkitektur (SOA), se Figur 2. Modellen 
definieras på en abstrakt nivå vilket gör att modellen kan 
återanvändas till flera plattformar. I IoT-system är interaktionen 
mellan systemets komponenter och sensornoder central. Av 
detta skäl har författarna tagit fram en arkitektur som ska 
underlätta designen av systemet. Lagerna i systemarkitekturen 
beskrivs nedan: 

 

 
Figur 2. Arkitektur för IoT-system baserad på SOA. Källa: [4] 

Lager 1: Objektlager 

Det första lagret består av noder som är uppkopplade till 
nätverket. För att identifiera noderna inom nätverket har alla 
noder en unik digital identitet. Noderna samlar in data om sin 
omgivning och kan i vissa tillämpningar även påverka 
omgivningen. Data som samlats in förmedlas till resterande 
lagren. 

Lager 2: Nätverkslager  

Nätverkslagret möjliggör kommunikation av meddelanden 
och händelser mellan uppkopplade objekt och system. Lagret är 
kritiskt för varje IoT-tillämpning med hänsyn till att garantera 
kvaliteten i trafikförbindelserna och att skickade paket 
verkligen skickas och tas emot. Energieffektivitet, signal- och 
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databehandling, säkerhet och integritet är viktiga aspekter som 
bör tas hänsyn till i lagret.  

Lager 3: Servicelager 

Servicelagret hanterar tjänster och uppgifter som efterfrågas 
av användare eller mjukvaran. I IoT-system förekommer det 
ofta ett stort antal uppkopplade enheter (till exempel 
uppkopplade ljuspunkter i en park) som kommunicerar 
meddelanden. Utmaningarna för servicelagret härstammar 
bland annat från det varierande antalet uppkopplade enheterna 
och hantering av meddelanden och uppgifter inom systemet. 
Lagret är ett av arkitekturens mest kritiska då det ska stötta 
dubbelriktad kommunikation mellan applikationslagret och 
objektlagret. 

Lager 4: Applikationslager 

Det sista lagret är gränssnittet mellan användare och system. 
Lagret ansvarar för att leverera information till och ta emot 
uppgifter från användare. 

Fas 4. Utveckling av den tekniska lösningen 

I den sista fasen utvecklas den tekniska lösningen. 
Utvecklingen sker i två steg. I det första steget designas en 
plattformspecifik modell baserat på systemarkitekturen från 
den föregående fasen. I steg två omvandlas den 
plattformspecifika modellen till kod. Koden kan vara ett skelett 
eller körbar kod. 

Figur 3.  Övningar i Essence Framework för IoT-utveckling. Källa: [6] 

I studien av Wen Li och Sami Kara [5] föreslår författarna en 
två-stegs modell. I första steget definieras systemarkitekturen 
bestående av fyra lager; Data acquisition and transmission, 
Data processing, Cloud och sist Visualisation.  I det andra 
steget presenteras urvalskriterier för komponenter, både för 
hårdvara och mjukvara. Författarna utförde en fallstudie där den 
föreslagna metodiken användes för att utveckla ett IoT-system. 
Syftet med systemet var att mäta temperatur och fukthalt på 
flera ställen i ett kontor. 

Metoden som dessa författare har använt är intressant för den 
aktuella studien. Det vill säga att ta fram och ge förslag på en 
metodik och sedan tillämpa den i en fallstudie. Utvecklingen av 
systemarkitekturen i metodiken är jämförbar med metodiken i 
den tidigare beskrivna studien [4]. Dock är utveckling av 
system arkitekturen på en lägre abstraktionsnivå och inkluderar 

teknologi som kan göra designen svår att överföra till flera 
plattformar. Metodiken tar inte heller upp någon utvärdering 
eller bedömning av affärskrav eller affärsnytta i IoT-projekt. 

I studien av G. Giray et al. [6] analyserar och diskuterar 
författarna befintlig metodik för utveckling av IoT-system. De 
essentialiserar metodikerna i praktiska övningar baserat på 
Essence Framework [7]. Av övningarna är det speciellt två som 
är intressanta för denna studie, Stakeholder och Opportunity. 
För respektive övning finns det en checklista som återges i 
Figur 3. Övningen Stakeholders innebär att involvera och 
komma överens med intressenter i ett projekt. Medan övningen 
Opportunity innebär att utvärdera och definiera problem, 
lösningar och värden i ett IoT-projekt. 

I studien av Vannieuwenborg et al. [8] beskrivs en metodik 
för teknologival kring kommunikation för IoT-lösningar. För 
att förenkla valet skapade författarna ett frågeformulär där 
svaret på olika frågor utesluter vissa teknologier för 
kommunikation. Frågorna berör kommunikationsräckvidd, 
strömförbrukning men även kostnadsrelaterade ämnen som till 
exempel licensavgifter. 

Studien är intressant av det skälet att det bevisar att 
teknologivalen i ett IoT-projekt inte är triviala. Teknologivalen 
påverkar inte endast prestandan och kapaciteten utan påverkar 
även kort- och långsiktiga kostnader i och efter ett IoT-projekt. 

Från litteraturstudien framgår det att det finns metodiker att 
använda i projekt för att utveckla IoT-system, men att 
metodikerna är framtagna i syfte att utveckla IoT-system och 
inte specifikt för IoT-PoC. 

För att skapa en metodik, specifikt för utveckling av IoT-PoC, 
behöver metodikerna från litteraturstudien kompletteras. Därför 
kommer intervjuer utföras med konsulter från konsultbolag som 
arbetar med utveckling av IoT-system. Fokus kommer vara 
kring metodiker för utveckling av IoT-system och framförallt 
hur arbete utförs fram till och med utvecklingen av en IoT-PoC. 

III. INTERVJUSTUDIE 

För intervjuerna kontaktades konsultbolag inom IoT i 
Stockholmsregionen. Syftet med intervjuerna var att få inblick 
i hur konsultbolagen arbetar med utveckling av IoT-PoC. Fokus 
låg på hur konsultbolagen arbetar från ett första kundmöte till 
en PoC. Konsulterna och konsultbolagen som deltog i 
intervjuerna var: 

1. Axel Holtås – Knowit 
2. Anders Englund – Attentec 
3. Tobias Söderlund – Wireless System Integration (WSI)  

Intervjuerna var semistrukturerade. Anledningen till valet av 
denna intervjustruktur var att utnyttja bakgrundsarbetet för att 
sätta upp diskussionspunkter, men tillåta konsulterna att 
diskutera kring ämnen som bakgrundsarbetet inte berört. Att 
låta konsulterna friare diskutera kring ämnet leder ofta  till att 
kvaliteten på intervjusvaren blir bättre [9]. 

1) Resultat från intervju med Knowit 

Knowit arbetar med ett koncept som de kallar för Agile 
Innovation. Grundidén med konceptet är att begränsa 
kostnaderna och korta ned tiden för konceptutvecklingen. Det 
görs genom ett tillvägagångsätt som kallas för Fail Fast. Det 
innebär att under kort tid (3–10 veckor) våga testa nya koncept 
och inte vara rädd för misslyckanden.  
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Konceptet består av tre faser och hela konceptutvecklingen tar 
maximalt 10 veckor. Konceptet illustreras i Figur 4. 

a) Phase 1 

Den första fasen består av två stadier, ett utforskningsstadie 
och ett design- och konceptstadie. De har en fast tidsram på 1 
respektive 2 veckor. Utforskningsstadiet startar med en 
workshop, på 1–2 dagar, tillsammans med kunden. I 
workshopen definieras syftet och målet med projektet eller 
konceptet. För Knowit är det viktigt att kunden är med genom 
hela processen. Av det skälet kräver de att kunden utser en 
produktägare. Produktägaren har ansvaret för att fastställa krav 
som uppfyller behovet och tekniska specifikationer och 
visionen för vad konceptet ska göra. 

Utgångspunkten för alla projekt är att de ska vara 
affärsdrivna. Det vill säga syftet är inte enbart att implementera 
och testa ny teknik utan att lösningen bidrar med affärsnytta för 
kunden. Av det skälet utvärderas och bedöms det om konceptet 
eller lösningen är lönsamt för kunden.  

Under utforskningsstadiet analyseras också kundens 
befintliga infrastruktur. Då avgörs det om det finns utrymme för 
konceptet i befintlig infrastruktur eller om ny måste byggas 
upp. Det är avgörande för nästa skede där konceptets 
utformning ska bestämmas. 

Resultatet av utforskningsstadiet är en tydlig mätbar målbild 
av projektet och en definierad problemformulering som ska 
lösas.  

Efter utforskningsstadiet övergår fasen till ett design- och 
konceptstadie under en 2 veckors period. I det stadiet sätts en 
teknisk arkitektur och en användarupplevelse (om det finns en 
sådan interaktion). Under perioden är det viktigt att 
uppkoppling och integration sker mot riktiga system. Det 
behöver inte betyda en fullständig integration, men det centrala 
är att utvärdera möjligheten till att hämta från och skriva till 
externa datakällorna.  

Resultatet av design- och konceptstadiet är en arkitektur av 
systemet och en design som ska konstrueras. Arkitekturen och 
designen är inmatning till nästa fas. 

I slutet av fasen bestäms konceptets framtid. Enbart om 
konceptet uppfyller målen och löser problemformuleringen 
övergår projektet till utvecklingsfasen. Annars utvecklas ett 
koncept som inte är affärsdrivet och inget värde genereras för 
kunden. 

 
Figur 4. Illustration av projektmetodiken till Knowit. Källa: Knowit 

b) Phase 2 

Den andra fasen är en utvecklingsfas bestående av ett antal 
sprintar på två veckor. I fasen sker utvecklingen tillsammans 
med kunden och produktägaren. En PoC utvecklas under 
sprintarna och när fasen är avslutat ska en fungerande PoC vara 
klar. För att kunna visa värdet av PoC:n måste det, till en viss 
grad, ske en integration mot riktiga system och mot externa 
datakällor. 

c) Phase 3 

I denna fas presenteras också PoC:n för kunden. PoC:n som 
utvecklats ska vara ett beslutsunderlag för kunden. PoC:n testas 
mot den mätbara målbilden som blev definierad i den första 
fasen av projektet. PoC:n ska visa att konceptet uppfyller 
affärsmålen och att det är värt att vidareutveckla konceptet till 
en skarp produkt.  

2) Resultat från intervju med Attentec 

Attentec tillämpar en metodik som innehåller fem faser. 
Faserna i projektmetodiken illustreras i Figur 5. De har ingen 
uttalad tidsram utan anpassning sker efter varje projekt. 

Grundförutsättningen är att varje IoT-lösning ska vara 
förankrad i affärsnytta. Finns det ingen tydlig affärsnytta är det 
heller inte värt att utveckla en IoT-lösning. En IoT-lösning kan 
i vissa fall vara en PoC eller en skarp produkt. Det viktiga är att 
om en PoC utvecklas måste den vara verklighetstrogen och 
skalbar. Om konceptet visar sig vara lönsamt ska det vara 
möjligt att bygga vidare på konceptet och inte behöva börja om 
på nytt. 

I början av varje projekt sätts alltid en mätbar målbild upp. 
Den används senare för att utvärdera den utvecklade IoT-
lösningen. 

 

 
Figur 5. Illustration av projektmetodiken till Attentec. Källa: Attentec 

a) Strategisk workshop  

I första fasen sker en strategisk workshop där affärsnytta och 
affärsmodell tas fram. I och med att en IoT-lösning ska vara 
förankrad i affärsnytta kan befintliga affärsmodeller påverkas 
eller nya behöva skapas. Av det skälet är det viktigt att i denna 
fas lära känna kunden, deras verksamhet och organisation. 
Attentec har kompetensen för teknikområdet kring IoT men inte 
självklart för teknikområdet där kunden verkar. Enligt Attentec 
krävs det ett samspel med kunden för att hitta affärsnyttan av 
projektet och den är viktig att hitta innan de går vidare till nästa 
fas. 
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b) Förstudie 

Under förstudien definieras systemarkitekturen och hur 
mycket tid och kostnad projektet tar i anspråk. När arkitekturen 
ska definieras försöker de integrera IoT-lösningen med kundens 
befintliga system (kunddatasystem, produktdatasystem, 
fakturasystem, osv.) eftersom det oftast ger ett bättre värde. En 
lösning definieras som uppfyller affärsnyttan med projektet. 

Efter förstudien ska kunden göra en affärskalkyl för att avgöra 
projektets lönsamhet. Beroende på kalkylen övergår projektet 
till nästa fas eller läggs ned. 

c) Lösning 

Under lösningsfasen utvecklas en lösning tillsammans med 
kunden. Attentec är systemintegratörer och gör mjukvaran, men 
för att utveckla en bra IoT-lösning inkluderas kundens 
kompetens på sitt område. Kundens kompetens utnyttjats för att 
besvara frågor kring förutsättningarna för en implementering av 
en IoT-lösning. Dessa frågor kan till exempel vara hur sensorer 
kan integreras i en befintlig produkt, vilka mätvärden som är 
prioriterade eller hur data presenteras till användare. 

Lösningen integreras fullständigt för att testa alla delar av 
systemintegrationen. Det säkerställer att lösningen kan 
interagera med systemets alla delar. Det är viktigt att denna 
lösningen är baserad på verkliga förutsättningar och är skalbar. 

d) Driftsättning och drift 

I denna fas driftsätts lösningen i ett skarpt läge. Under fasen 
finns det support-team som garanterar driften och kvaliteten av 
lösningen. Även om det fungerar i början kan fel uppkomma 
längs vägen och då behövs direkta åtgärder. 

e) Vidareutveckling 

En grundtanke i alla projekt är att designa och utveckla allt så 
verklighetstroget och skalbart som möjligt. Det innebär att 
Attentec erbjuder kunden en långsiktig relation där möjlighet 
för vidareutveckling och underhåll av IoT-lösningen finns.  

3) Resultat från intervju med WSI 

WSI har en projektmetodik som de kallar för ”Business 
Creation”, se Figur 6. De menar att huvudmålet med ett projekt 
är att ta fram en värdefull produkt som skapar affärsnytta för 
kunden. I projektet ska IoT-teknik bara anses som ett verktyg 
för att skapa affärsnytta.  

Projektmetodiken är bland annat framtagen för att underlätta 
ett projekt- och utvecklingsarbete som inte kan förklaras med 

hjälp av en linjär process. Istället har arbeten traditionellt sätt 
gått fram och tillbaka över faserna. Därför sker arbetet iterativt 
inom faserna. Det vill säga när kundens behov, problem eller 
lösning ska definieras sker det genom itereringar för att 
snabbare avfärda eller bekräfta hypoteser.  

Kunden är inkluderad och har en central roll i alla faser i 
projektet. Det är även viktigt att integrera och väva in kunskaper 
tidigt i projektet och från alla områden: affärsutveckling och 
strategi, hårdvara och mjukvara. Att kunden är integrerad i 
projektets alla faser innebär att ledningen bör vara en del av 
processen. Detta eftersom en IoT-lösning ofta kräver 
förändringar i affärsmodellen för bolaget, där endast ledningen 
har mandat att fatta beslut. 

a) Find the right problem 

Under första fasen är det viktigt att rätt problem identifieras. 
Rätt problem är det som potentiellt kan ge mest värde för 
kunden. För WSI är det viktigt att diskutera med kunden vilka 
behov och krav slutkunden har. En produktchef, antingen från 
WSI eller kunden, tillsätts för att ansvara över projektets mål 
och vision.  

Kundens kund används för att ta reda på vad som verkligen 
skapar värde för kunden. Workshops är en viktig del av denna 
fas. Vid dessa träffas människor från kundens olika 
verksamhetsdelar, ibland för allra första gången. Dessa leder 
ofta till värdefulla och viktiga insikter av kundens 
verksamheter. Insikterna är inte bara givande för projektet, utan 
även för kunden i stort. Det är även dessa personer som kommer 
i kontakt med verksamheter och besitter kunskap som är 
värdefullt för att definiera rätt problem. 

b) Build the right thing 

I den andra fasen tas en lösning fram som genererar störst 
värde för kunden. För att utvärdera värdet är det viktigt att 
betrakta både externa och interna vinster som kan skapas vid 
implementering av IoT-teknik. Enligt WSI är ungefär hälften av 
värdet som en IoT-lösning genererar kopplat till de interna 
processerna i företaget. Det interna värdet är till exempel 
kostnadsbesparingar och resurseffektivisering. Fasen är till viss 
del baserad på Lean Startup som är en iterativ process med 
Pivoting och Disregard [10]. 

Inom denna fas är hypoteser en viktig del. Hypoteser skapas, 
utvärderas och valideras. Detta görs genom den iterativa 
processen för att avfärda och bekräfta framtagna lösningar.  

För varje lösning är det viktigt att vidga den så kallade 
idérymden. Anledningen till detta är att undersöka och få 
kontroll över hur tekniken kommer att förändras över tid. 
Förändringar över tid kan innebära att ny funktionalitet 
efterfrågas av marknad och om det kan upptäckas redan i ett 
tidigt stadie bör åtgärder göras för att fånga även framtida 
värden. 
Enligt WSI kan det i många fall finnas goda skäl till att bygga 
en PoC. Exempelvis om det är spjutspetsteknologi som behöver 
testas. Det som är viktigt för WSI är att endast bygga en PoC 
med hårdvara om det finns tillräckliga skäl för detta. 
Anledningen är att hårdvara ofta är förknippat med kostnader 
och att det kan vara svårt att bryta upp designen för hårdvaran 
om ändringar tillkommer. WSI anser att teknik inte är något 
större bekymmer, utan det är grundförutsättningarna för att 
skapa affärsnytta som är nyckelfaktorerna för en IoT-lösnings 

Figur 6. Illustration av projektmetodiken till WSI. Källa: WSI 



6 

framgång. Vid mjukvaruprojekt kan det däremot vara lämpligt 
att utveckla PoC för att validera eller utvärdera hypoteser. Det 
kan till exempel vara att låta kundens kund pröva en modell av 
applikationen som inte är integrerad fullt ut. 

Denna fas pågår fram tills Market Fit har funnits för 
lösningen. Detta innebär att lösningen matchar marknadens 
önskemål både affärsmässigt och tekniskt och att den är redo 
för utveckling. Lösningen behöver inte enbart vara baserad på 
teknik utan kan även innebära en implementering av en ny 
affärsmodell som kräver en annan typ av utveckling. 

c) Build the thing right 

När en lösning anses vara Market Fit övergår processen till 
nästa fas, vilket innebär att lösningen utvecklas. Detta omfattar 
dels att utveckla produkten, dels att starta processen med att 
förändra bolagets affärsmodell. Det kan även innebära att 
utvecklingen och implementeringen synliggör förutsättningar 
och utmaningar som tidigare inte hittats. Detta gör att arbetet i 
fasen bör vara agilt och att det ska vara möjligt att iterera bakåt 
och anpassa lösningen efter de nya förutsättningarna. 

Det är fortsatt viktigt att inkludera kund och användare för att 
utnyttja feedbacken i utvecklingsarbetet. På så sätt minskas 
risken att utveckla produkter eller tjänster som inte är i linje 
med deras målbild. 

d) Release product 

Under sista fasen anses produkten vara klar för att släppas på 
marknaden. WSI menar att effekten av en IoT-lösning normalt 
inte kan mätas direkt efter att produkten eller tjänsten blivit 
släppt. Detta kan bero på att WSI inte sällan utvecklar 
disprutiva produkter och tjänster som tar tid innan marknaden 
har förstått och accepterat den nya produkten eller tjänsten. 
Detta gör att även om en IoT-lösning visar sig vara lönsam, syns 
det inte förrän efter några år och då kan det vara möjligt att WSI 
inte längre finns med i projektet. 

IV. METOD 

En ny metodik för utveckling av IoT-PoC designades och 
definierades baserad på metodikerna från litteratur- och 
intervjustudien. Metodiken döptes till eXtreme PoC 
Development (XPD). Syftet med XPD-metodiken är att 
förbättra utvecklingen av en IoT-PoC. Vid en förbättring kan 
antalet framgångsrika IoT-projekt öka. Metodiken grundar i att 
förtydliga ett problem eller ett behov. Det centrala är därefter 
att lösa problemet eller att uppfylla ett behov. En lösning som 

inte bidrar med affärsnytta till kunden ska inte utvecklas utan 
snabbt avfärdas och nya lösningar tas fram. Den lösning som 
bedöms ha potential och bäst potential tas vidare till 
utvecklingsfasen. Därmed utvecklas inte någon PoC som inte 
är förankrat i ett problem, behov eller affärsnytta. Tanken är att 
inga resurser ska förbrukas på lösningar som inte genererar 
tillräckligt värde tillbaka.  
 XPD-metodiken består av fyra faser. Fas 1–3 och varje 
iteration under fas 4 ska ha en tidsram på två veckor. 
Anledningen till de satta tidsramarna är att en kort tidsram (en 
dag eller vecka) kan upplevas som en utmaning, medans en lång 
tidsram (över sex veckor) kan upplevas som ett hinder som 
sänker arbetsmotivationen [11]. Att hitta en mellanpunkt 
mellan en kort och lång tidsram kan skapa motivation för 
inblandade personer och samtidigt korta ned utvecklingstiden. 
Metodikens grundtanke är att uppmuntra till innovation och 
våga testa, utveckla och validera koncept. Detta görs enligt 
tillvägagångsättet Fail Fast.  

De delar av konsultbolagens metodiker som innehöll samma 
moment, ansågs vara självklara i XPD-metodiken. För de 
moment som skiljde dem åt var det däremot nödvändigt att göra 
ett urval för vad som ansågs tillföra mest nytta till XPD-
metodiken. Resultatet blev de delar som konsultbolagen ansåg 
vara mest viktiga i deras respektive metodik. De fyra faserna i 
metodiken illustreras i Figur 7 och beskrivs nedan. 

1) Fas 1: Opportunity/Problem 

De tre konsultbolagen hade gemensamt någon form av 
workshop och förstudie i början ett projekt. De menade att det 
är viktigt att kartlägga projekt och definiera en 
problemformulering tillsammans med kunden. Enligt Knowit 
och Attentec behöver en mätbar målbild definieras i början av 
ett projekt för att utvärdera projektet när det är klart.  

För den första fasen i XPD-metodiken är därför det 
huvudsakliga syftet att definiera en problem- och måldefinition. 
Problem- och måldefinitionen ska vara förankrat i affärsnytta. 
Upplägget inom fasen varierar beroende på infallsvinkel. 
Antingen uppstår projekt med en identifierad möjlighet eller 
med ett problem från en förfrågan av en kund. 

Möjligheter kan härstamma från insikter av tidigare projekt 
eller en möjlighet identifierad i en bransch. Möjligheterna kan 
ligga i ett tidigare outforskat område som behöver studeras 
innan möjligheten kan utvärderas. För att förstå området kring 
möjligheten och potentiella aktörer, utförs en förstudie i nästa 
steg. 

Figur 7. XPD-metodiken och dess faser 
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I förstudien identifieras nyckelaktörer, kunder och 
förutsättningar i domänen. Förstudien kan exempelvis innebära 
att analysera State-of-the-Art, marknadsanalys för marknaden 
eller om det finns existerande IoT-lösningar idag. Den kan även 
inkludera grundläggande tekniska förutsättningar som en 
uppskattning av till exempel nödvändig räckvidd, känslighet 
kring datalagring etc. 

Om projektet är baserat på en kundförfrågan är förstudien 
tänkt att utvidga förståelsen för kunden. Det är för att 
komplettera förståelsen för kundens verksamhet och 
organisation som inte framgår från workshopen. Förstudien 
inkluderar tidigare analyser men kompletteras med kundens 
förutsättningar kring befintlig infrastruktur och tekniska 
specifikationer, värdeerbjudande och organisation. 

Workshopen är till för att förstå kunden och intressenter, deras 
verksamhet och att identifiera rätt problem. Enligt Attentec är 
kundens expertis central då det är kunden som är experter på 
teknikområdet där projektet utförs. För att ta reda på det 
verkliga problemet bör kundens kund vara inkluderad i 
workshopen. Kundens kund kan vara en extern slutkonsument 
eller en intern del av bolaget som kan bli påverkade av en IoT-
lösning. I workshopen bör olika delar av en kunds organisation 
mötas. Vid mötet mellan olika delar av en organisation eller 
mellan intressenter kan värdefulla insikter fångas. Dessa kan 
förbättra definitionen av syfte, problem och målsättning som får 
en högre relevans. 

När syftet ska identifieras och definieras ska affärsnytta ha 
högsta prioritet. För att utvärdera affärsnyttan måste både 
interna och externa faktorer sammantaget beaktas. Det är viktigt 
då en IoT-lösning kan generera både interna men även externa 
vinster. 

Det är även viktigt att sätta upp målen för projektet. Målen är 
dels till för att användas vid utvärderingen i slutet av projektet. 
Dels för att ha mål att arbeta mot under projektets gång. Dessa 
behövs när lösningar itereras fram eftersom lösningarna alltid 
ska uppfylla syftet och måldefinitionen. 

För att verkligen ta till vara på värdefulla insikter bör en 
produktägare tillsättas. Produktägaren kan härstamma från den 
deltagande parten i workshopen. Produktägaren har ansvaret för 
att se till att problemet och målen med lösningen definieras. 
Ansvaret fortlöper genom alla faser och produktägaren ska vara 
delaktig i alla faser i projektet. 

IoT-lösningar leder inte sällan till att företagets affärsmodell 
och erbjudande påverkas. Därför bör ansvariga personer med 
mandat att fatta beslut vara involverade. För små till 
mellanstora företag bör därför VD:n och företagsledningen vara 
involverade i processen. 

2) Fas 2: Solution 

Enligt WSI är det lika viktigt att hitta rätt lösning som att hitta 
rätt problem. Vid problemlösning kan flera lösningar tas fram 
som alla löser samma problemdefinition. 

 I denna fas är det viktigt att välja en abstrakt lösning som 
skapar mest affärsnytta för kunden. En abstrakt lösning 
beskriver inte de tekniska specifikationerna utan beskriver 
lösningen på ett övergripande plan. 

I denna fas är det också, enligt WSI, viktigt att vidga 
idérymden för varje lösning. Det gör att nuvarande och framtida 
möjligheter och utmaningar sätts i perspektiv till respektive 
lösning. Det utgör en viktig del vid jämförelse mellan 

lösningarna. En lösning som löser dagens problem, men som 
inte står sig mot framtida utmaningar kan värderas sämre. 

Resultatet från fasen är en lösning som genererar maximal 
affärsnytta och samtidigt uppfyller problem- och mål-
definitionen. 

3) Fas 3: Potential 

Fas 3 kan betraktas som en beslutspunkt och en ytterligare 
utvärdering av lösningen som resulterar i en mätbar potential. 
Enligt WSI är det inte tekniken som begränsar potentialen till 
ett projekt, utan vilken affärsnytta den skapar. Potentialen 
bestäms genom att utföra en investeringskalkyl. 

 Det är viktigt att reflektera bakåt och utvärdera om lösningen 
verkligen uppfyller problem- och måldefinitionen. Potentialen 
beräknas utifrån föregående faser. Utfallet av potentialen avgör 
om projektet fortsätter till fas 4 där en PoC utvecklas. Det är 
viktigt för att undvika onödiga kostnader som uppstår vid 
utvecklingen av en PoC som inte leder till en skarp produkt eller 
tjänst. Därför ska det tas ett beslut om ett projekt har en 
potential eller inte innan utvecklingen av en PoC påbörjas. 
Saknas potential föreligger det brister i antingen problem- och 
måldefinitionen eller i själva lösningen. Åtgärden är att iterera 
bakåt och utföra nödvändiga aktiviteter eller lägga ner 
projektet. Fasen är viktig för att undvika att utveckla lösningar 
som inte är förankrade i affärsnytta och därmed riskerar att bli 
misslyckade. 

4) Fas 4: PoC designing  

Från intervjuerna med konsultbolagen är synen på att utveckla 
en PoC splittrad. Enligt WSI är det inte alltid nödvändigt att 
använda resurser för att skapa en PoC, eftersom tekniken oftast 
inte är den begränsande faktorn i ett IoT-projekt. Däremot 
önskar Knowit att utveckla en PoC för varje projekt som ett 
beslutsunderlag samt för demonstrations- och 
utvärderingssyfte. Det är viktigt att förtydliga definitionen av 
en PoC. I XPD-metodiken anses inte syftet till en PoC vara att 
testa tekniken, men att demonstrera ett koncept för kunden och 
underlätta för en utvärdering och validering av ett koncept. En 
PoC ska inte vara en fullt fungerande produkt, men kan 
exempelvis vara skalet av en applikation utan riktig 
funktionalitet. Därför anses det som ett användbart verktyg som 
inte kräver onödiga resurser. 

I den fjärde fasen i XPD-metodiken ska därför en PoC skapas. 
Vid första itereringen skapas och utvärderas en PoC. Baserad 
på utvärderingen sker en inkrementell utveckling av PoC:n eller 
en total omformning av designen för PoC:n. När PoC:n anses 
vara Market Fit är PoC:n klar. Varje iterering består av fyra steg 
som beskrivs nedan: 

a) Design 

I designsteget sker en omvandling av den abstrakta lösningen 
från fas 2 till en design. För att generera en design som är 
relevant för området och kunden används underlaget från 
föregående faser i projektet, förstudien och workshopen.  Ett 
exempel på detta kan vara om det är möjligt att integrera 
konceptet i kundens befintliga infrastruktur eller om konceptet 
kräver en ny infrastruktur från grunden.  

I första skedet av designsteget definieras en övergripande 
systemarkitektur (se till exempel Figur 2). När system-
arkitekturen definieras är det viktigt att den är modulbaserad. 
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En modulbaserad systemarkitektur innebär att definiera 
gränssnittet mellan lagren så att moduler kan bytas ut utan att 
påverka övriga lager. Möjligheten att byta ut lager skapar ett 
flexibelt koncept som är viktigt när PoC:n ska omvandlas till en 
skarp produkt. Då kan det finnas önskemål att till exempel välja 
en viss leverantör av molntjänster, driva egen server, etc. 

Därefter definieras varje ingående lager i systemarkitekturen. 
Komponenter som ska användas i ett lager väljs utifrån de 
tekniska specifikationerna definierade i tidigare faser av 
projektet. En nätverkstoplogi definieras där det framkommer 
hur nätverket med sensornoder och eventuellt gateways 
kommunicerar med resterande lager. Även vilka sensorer som 
ska användas eller vilket kommunikationsprotokoll som ska 
användas är alla centrala frågor som måste tas ställning till 
under designdefinitionen. 

b) Build  

När designen är definierad utvecklas PoC:n. För att undvika 
höga kostnader relaterat till utvecklingen är det viktigt att den 
byggs snabbt, enkelt och billigt. Det kan innebära att 
funktionalitet antingen implementeras eller simuleras. En PoC 
kan bestå av mjuk- eller hårdvara eller bådadera. En PoC ska 
inte vara en färdig produkt men ska visualisera ett koncept. 
Exempelvis kan en PoC vara ett skal av en applikation utan 
verklig funktionalitet. 

Vid utveckling med hårdvara ska befintliga komponenter 
föredras framför att ta fram nya. Fördelen med att använda 
befintliga komponenter är att ingen tid förbrukas på att 
konstruera till exempel kretskort eller liknande. Syftet med en 
PoC är att validera ett koncept och inte att utveckla 
komponenter. 

c) Evaluation 

Vid Evaluation sker en utvärdering av PoC:n och 
återkoppling till problem- och måldefinitionen. Utvärdering 
kan ske på olika sätt men det är viktigt att reflektera bakåt till 
problem- och måldefinitionen samt den abstrakta 
lösningsbeskrivningen. Bakåt för att utvärdera om itereringen 
har genererat en PoC som löser problemet och uppfyller målen. 
Reflektion framåt bör göras tillsammans med produktägare, 
kund och kundens kund för att säkra ett koncept som uppfyller 
förväntan och kan vara ett underlag för en skarp produkt. 
Utvärdering tillsammans med kund och intressenter på 
marknaden är viktig, för att minimera risken att utvecklingen 
inte sker i linje med varken kund eller marknad. 

Resultatet från utvärderingen är ett beslutsunderlag om PoC:n 
är klar för att skalas upp till en skarp produkt eller om det krävs 
flera itereringar. Oavsett beslut övergår utvärderingen till det 
sista steget i fasen. 

d) Learn 

Efter evalueringen är det viktigt att ta till vara på lärdomen 
oberoende om PoC:n anses vara Market Fit eller inte. Om 
PoC:n inte anses vara Market Fit är det viktigt att ta lärdom från 
utvärderingen och använda den som inmatning till en ny 
iterering. Om PoC:n anses vara Market Fit är konceptet klart. 
Konceptet kan nu skalas upp och göras till en skarp produkt. 
Det är dock fortfarande viktigt att ta till vara på lärdomen från 
processen till framtida projekt. Detta gör att framgångsrika 

koncept kan användas för att identifiera nya möjligheter och 
utnyttjas på andra tillämpningsområden. 

V. RESULTAT  

Den föreslagna XPD-metodiken tillämpades på en fallstudie 
för att se effekter och utfall från metodikens varje fas i ett IoT-
projekt. Fallstudien valdes i samråd med uppdragsgivaren där 
en möjlighet identifierades. 

1) Fas 1: Opportunity/Problem 

a) Opportunity 

Möjligheten som valdes var att undersöka och utvärdera 
möjligheten att detektera och rapportera fel i utomhus-
belysning. Stockholms stad identifierades som en nyckelaktör 
med sina 150 000 ljuspunkter. 

b) Pre-study 

En förstudie utfördes på området och resultatet återges i 
Tabell I. 

TABELL I 
SAMMANFATTNING AV FÖRSTUDIEN 

Område Viktiga punkter 

Kund (intern) Stockholms stad 

Kundens kund (extern)
Stockholms stads medborgare, 
underhållsentreprenörer 

 
 

Behov 

Interna

Planering av underhåll- och servicearbete 
Minska manuell inspektion 
Fel i ej felanmälda ljuspunkter blir 
detekterade 
Återställa belysning inom kortast möjliga 
tid 

Externa

Belysning i bra skick 
Kortare åtgärdstid för ljuspunkter åtgärdade 
inom kort tid 
Fel i ljuspunkter kan leda till sämre 
ljusmiljö och trygghetskänsla 

Felrapportering idag 

Manuella felanmälningar via medborgare och 
appen ”Tyck Till”, telefon och mejl 
Total inspektion av anläggningar var fjärde år 
Mål för Stockholms stad att bli världens 
smartaste stad år 2040 [12] 

Typer av fel att 
detektera 

Inget ljus 
Ljus på dag 
Flimrande ljus 
Strömavbrott 
Lutande/liggande stolpe 

Felkällor 

Ingående ström (För hög, låg eller saknas) 
Fukt 
Temperatur 
Spänningstransienter (till exempel blixtnedslag)
Öppen utgående krets 

Tidigare arbeten 

Philips har ett koncept ”Philips Digistreet” som 
inkluderar feldetektering [13] 
Rapport om effekten av närvarostyrd 
utomhusbelysning i Stockholms stad [14] 

c) Workshop 

En semi-strukturerad intervju utfördes med Björn Lindelöf, 
belysningsingenjör på Stadsbyggnadskontoret på Stockholms 
stad. Intervjun ansågs motsvara Workshop-steget i den 
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föreslagna metodiken. Under intervjun diskuterades resultatet 
från förstudien som bekräftade men även dementerade vissa 
delar. Ett exempel på detta var att flimmer i en ljuspunkt inte av 
Björn Lindelöf ansågs vara ett tillräckligt frekvent fel. Felet 
prioriterades därför inte. Resultatet från workshopen återges i 
Tabell II. 

TABELL II. 
SAMMANFATTNING FRÅN INTERVJU MED STOCKHOLMS STAD 

Område Viktiga punkter 

Belysning i 
Stockholm 

Tre geografiska områden: Innerstan, Västerort 
och Söderort 
150 000 installerade ljuspunkter 
Byter 6000–7000 armaturer varje år och då 
framförallt till LED*-teknologi 

Felrapportering 
idag 

8000 felanmälningar inom belysning (2018) 
Vanligaste felen: Lampa brunnit slut, stolpen är 
på/nedkörd, strömavbrott 
Flimmer är inte ett vanligt fel 
Nästan inga felanmälningar sker under 
sommarmånaderna då ljuspunkterna endast är 
tända kl. 2-4. Det ger upphov till en förskjutning 
av arbetsbelastningen för underhåll- och 
servicepersonal till hösten. För medborgarna kan 
det även innebära att sämre belysning under en 
längre tid innan underhåll utförts 

Prioritering av 
fel 

Tre prioriteringsnivåer för fel: 
3–5 dagar 
5–15 dagar 
> 15 dagar 
Om tre eller fem ljuspunkter i rad är felaktiga 
prioriteras dessa 

Krav/önskemål 

Önskemål om att indikera i vilket skede en 
ljuspunkt befinner sig i sin livscykel, dvs hur 
många timmar en lampa brunnit och andel 
ljusstyrka som gått förlorat. Ger underlag för 
planering för ett eventuellt utbyte av ljuspunkter 
Krav att tillåta tredjepartsåtkomst (entreprenörer 
för underhåll och reparation) 

Tidigare projekt 
och planer 

Tidigare projekt med närvarostyrd belysning 
innebar 40–50 % minskad energiförbrukning [14] 
Planer för framtida projekt där feldetektering ska 
undersökas 

*LED = Light Emitting Device 
 

Resultatet sammanställdes i en problem- och måldefinition: 

”Fel i belysningsanläggningen meddelas inte automatiskt 
utan förlitar sig på antingen medborgare som felanmäler eller 

de regelbundna inspektionerna som förbrukar resurser. 
Ljuspunkter som varken blir felanmälda eller inspekterade 

riskerar därmed att inte åtgärdade. Detta kan påverka 
trafiksäkerheten och trygghetskänslan hos medborgarna. Att 

detektera och meddela fel i ljuspunkter automatiskt och i 
realtid underlättar och förbättrar för medborgare, 
underhållsentreprenörer och Stockholms stad.” 

2) Fas 2: Solutions 

Efter workshopen med Stockholms stad togs dessa värdefulla 
insikter till vara. Baserat på insikterna itererades abstrakta 
lösningar fram. Lösningarna utvärderas och bedömdes utifrån 
genomförbarhet, lämplighet och om de uppfyller problem- och 
måldefinitionen. Lösningen som valdes återges i Tabell III. 

TABELL III 
LÖSNINGEN BASERAD PÅ PROBLEM- OCH MÅLDEFINITIONEN 

Detektering och kommunicering av tillståndförändringar i en ljuspunkt 

Nyckelegenskaper 

Vid en tillståndsförändring i en ljuspunkt 
kommuniceras dess aktuella tillstånd till en 
central 
Tillståndsförändringen detekteras i realtid 
Detaljerad överblick av en 
belysningsanläggning 
Visualisering av aktuella fel på en karta  

Möjligheter 

Övervakning av individuella ljuspunkter 
öppnar för datainsamling gällande dess 
livscykel 
Datainsamling möjliggör framtida 
implementering av maskininlärning 
Potentiell solenergi för drift av sensor 
Individuell implementering stödjer individuell 
styrning av ljusstyrka i en ljuspunkt 

Utmaningar 

Olika fabrikat producerar olika modeller. 
Kräver flexibel utformning av sensornoden för 
att kunna anpassas till flera modeller av 
armaturer 

3) Fas 3: Potential 

Potentialen för lösningen antogs vara rationell och rimlig. Det 
möjliggjorde för utvärderingen av metodiken och att projektet 
kunde fortskrida även om lösningen kunde ha saknat potential. 

4) Fas 4: PoC-designing 

a) Design 

I Figur 8 återges designen för systemarkitekturen. 
Komponenterna valdes utifrån tillgänglighet, pris och tid från 
start till möjlig driftsättning. 

I Figur 9 återges nätverkstopologin och hur komponenterna 
kommunicerar med varandra.  

 
Figur 8. Systemarkitekturen för PoC 
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Figur 9. Nätverkstopologin 

I Tabell IV återges felen som detekterades i första itereringen 
av PoC:n. 

TABELL IV 
FEL DETEKTERADE AV POC 

Brist på ljus 
Ljussensor som känner av ljusstyrkan som avges från 
ljuspunkten. Understiger ljusstyrkan ett tröskelvärde 
kommer detta att utlysa ett detekterat fel 

Strömavbrott 

Sensornoden är strömsatt med samma spänning som 
förser ljuspunkten med ström. Vid ett strömavbrott 
kopplas ett batteri in. Spänningen på kretskortet 
övervakas och vid ett strömavbrott uppstår ett 
spänningsfall som är möjligt att detektera 

Fallen stolpe 

Ett gyro känner av lutningen på stolpen. Om 
lutningen överstiger ett tröskelvärde jämfört med 
lutningen vid första uppstart av sensornoden, 
kommer det utlysa ett fel 

 

 
Figur 10. Gränssnittet som visualiserar aktuella fel i belysningsanläggningen. 

Nätverkstopologin i Figur 9 användes för att fatta beslut om 
val av kommunikation. Figur 9 återger kommunikation mellan 
ljuspunkt och en gateway, men även inbördes kommunikation 
mellan ljuspunkter. Detta möjliggör att om en ljuspunkt inte har 
direktkontakt med en gateway kan ljuspunkten kommunicera 
sitt meddelande via en ljuspunkt som i sin tur förmedlar 
meddelandet till en gateway. 

b) Build 

Utvecklingen av hårdvaran och mjukvaran skedde parallellt. 
I Figur 10 återges gränssnittet i applikationslagret.  

För hanteringen av klienter, sensordata samt lagring av data, 
utnyttjades flera kringtjänster i molntjänsten Microsoft Azure. 
Dessa tjänster var Azure App Services och Azure IoT hub. 
Nätverket mellan tjänsterna återges i Figur 9. Utvecklad 
sensornod och gateway återges i Figur 11. 

 
Figur 11. Sensornod och Gateway 

c) Evaluation 

För en kvantitativ utvärdering av den utvecklade IoT-PoC 
utfördes simulerade fel i en ljuspunkt. Resultatet från denna 
utvärdering återges i Tabell V. 

 
TABELL V 

SIMULERING AV FEL 

Simulering av strömavbrott, inget ljus och ned/påkörd ljuspunkt. 

Fel Antal simulerade fel Antal detekterade fel

Strömavbrott 50 50 

Inget ljus 50 50 

Ned/påkörd 50 50 

Totalt 150 150 

 
En kvalitativ utvärdering av den första designen utfördes 

tillsammans med Björn Lindelöf på Stockholms stad. I 
utvärderingen fördes diskussioner kring val av 
systemarkitektur, nätverkstopologi samt en demonstration där 
felen simulerades och samtliga detekterades. En 
sammanfattning av utvärderingen återges i Tabell VI. 

 
TABELL VI 

KVALITATIV UTVÄRDERING AV FÖRSTA DESIGNEN 

Styrkor 

Demonstrationen visade att alla simulerade fel 
detekterades och indikerades i realtid 
En fristående lösning, där Stockholms stad 
undviker att bli fastlåsta till en specifik 
tillverkare av ljusarmaturer och komponenter 

Ändringar 

Inget behov att utnyttja solenergi för driften av 
sensornoden 
Batteriet behöver endast vara tillräckligt för att 
skicka ett felmeddelande vid ett strömavbrott
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Möjligheter 

Ljuspunkter finns över hela staden. 
Uppkopplade ljuspunkter kan agera som 
infrastruktur åt andra uppkopplade enheter, till 
exempel papperskorgar eller trafikljus 
Mäta ljusstyrkan över tid för att utreda vart en 
ljuspunkt befinner sig i sin livscykel 

Tillägg 

GPS-modul i sensornoden. Minskar risken för 
att registrera felaktiga koordinater för noden och 
minska komplexiteten för installationspersonal 
Visuell indikation direkt på sensornoden att den 
är korrekt installerad och i drift 
Analys av felen som registreras, möjliggör att 
hitta intermittenta fel i anläggningen 

d) Learn 

För nästa iterering och för att vidareutveckla PoC:n i linje med 
kund och marknad togs lärdomarna från utvärderingen tillvara. 
Lärdomarna var ändringar och tillägg som återges i Tabell VI. 
Möjligheterna togs till vara för att kunna användas i framtida 
projekt. 

VI. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultatet med 
avseende på studiens problemformulering. Det ger också 
läsaren en insikt i hur den föreslagna metodiken, XPD, 
påverkade resultatet och reflektioner från fallstudien. 

A. XPD-metodikens stöd till utvecklingen av en IoT-PoC 

Syftet med XPD-metodiken är att förbättra utvecklingen av 
en IoT-PoC och öka antalet framgångsrika IoT-initiativ. Från 
intervjuerna kom det fram att framgångsrika IoT-initiativ har 
sin grund i att lösa ett problem eller uppfylla ett behov som är 
kopplat till affärsnyttan för kunden. En PoC som inte är 
förankrat i ett problem eller behov ska därmed inte utvecklas 
för att undvika onödiga resursförbrukningar. 

För att förtydliga analysen kring metodiken och resultatet 
delas diskussionen in i XPD-metodikens faser. 

1) Fas 1: Opportunity/Problem 

I första fasen i XPD-metodiken är infallsvinkeln att antingen 
identifiera en möjlighet och utvärdera möjlighetens potential. 
Den andra infallsvinkeln är om ett projekt initieras från en 
förfrågan från en kund, där de önskar att lösa ett problem eller 
uppfylla ett behov. I fallstudien identifierades en möjlighet, där 
feldetektering i utomhusbelysning utvärderades.  

Resultatet av den första fasen i fallstudien ger en god 
överblick över området, dels från förstudien, dels från intervjun 
med Stockholms stad. Med förstudien och intervjun som 
underlag utformades en problem- och måldefinition. Det togs 
fram flera potentiella problemdefinitioner i denna fas, som visar 
vikten av att studera området och de verkliga problemen, innan 
problemdefinitionen utformas. Anledningen till detta är för att 
definiera problemet eller behovet som ger mest affärsnytta för 
kunden. 

I XPD-metodiken ska en workshop utföras, men på grund av 
tidsbrist blev workshopen i fallstudien utförd som en semi-
strukturerad intervju. Mer tid kunde ha gett utrymme för en mer 
utförlig workshop där fler intressenter skulle ha varit 
involverade. Till exempel borde installations- och 
underhållspersonal deltagit för att ge insikter till PoC:n. Ändå 

anses denna intervju vara tillräcklig i denna studie i syfte att 
visa vikten av en workshop tillsammans med kunden. 

2) Fas 2: Solutions 

I XPD-metodikens andra fas skapas en abstrakt lösning. 
Resultatet från denna fas visas under resultatet från fallstudien 
och baserades på informationen från den första fasen. När en 
abstrakt lösning skulle itereras fram under fallstudien fanns 
flera lösningar som löste problemdefinitionen. Arbetet 
underlättades genom att fokusera på lösningens egenskaper, 
möjligheter och utmaningar. Detta utan att ta hänsyn till den 
tekniska utformningen av en lösning. Genom detta 
tillvägagångsätt begränsas inte den kreativa processen vid 
problemlösning av de tekniska utmaningar som en lösning 
kräver vid en implementering. 

3) Fas 3: Potential 

Denna fas ska fungera som en beslutspunkt för om projekt ska 
fortsätta eller inte och därmed om en PoC ska utvecklas.  

I fallstudien beräknades ingen potential. Detta på grund av att 
fallstudien undersöker hela metodiken och ändå skulle ha 
behövt fortsatta, trots att projektet kunde ha saknat potential. 
Det antogs därför att projektet hade en potential. Om projektet 
hade en potential eller inte anses inte påverka denna studie eller 
utvärderingen av XPD-metodiken. 

4) Fas 4: PoC-designing 

På grund av begränsade tidsramar utfördes bara en iterering 
under fallstudien. I och med detta utvecklades inte PoC:n till att 
bli Market Fit enligt XPD-metodiken. Detta var dock inte heller 
syftet med denna studie. Resultatet av itereringen visar att alla 
de olika delarna under denna fas bidrar positivt till utvecklingen 
av PoC:n. Genom att först designa en abstrakt systemarkitektur 
och nätverkstopologi erhålls en översiktsbild av systemet som 
representerade lösningen samt problem- och måldefinitionen. 
Genom att ha en översiktbild i framtagningen av designen 
underlättar det valet av komponenter. Det säkrar också att 
uppfylla kraven kring ett flexibelt och skalbart system som är 
viktigt för att anpassa konceptet till en skarp produkt. 

I utvärderingen av designen tillsammans med Björn Lindelöf 
från Stockholm stad diskuterades och demonstrerades 
designen. Utvärderingen lyfte fram styrkor, ändringar, 
möjligheter och möjliga tillägg med designen. En styrka var 
möjligheten att i realtid bli notifierad av aktuella fel i 
belysningsanläggningen. 

Utvärderingen lyfte även fram nödvändiga tillägg och 
ändringar som bör tas tillvara vid nästa iterering. I den första 
workshopen hade det varit fördelaktigt att inkludera personal 
som utför installation och underhåll av ljuspunkter i den första 
workshopen. Att tillägga en GPS-modul och en visuell 
indikation på att en sensornod är i drift, skulle sannolikt ha 
diskuterats redan då. 

B. Problemformulering 

”Hur kan en projektmetodik, baserad på befintliga metodiker i 
litteratur och hos konsultbolag i Stockholmsregionen, stödja 

utvecklingen och framtagningen av en IoT-PoC?” 

 Resultaten från denna studien visar att en projektmetodik vill 
stödja utvecklingen av en IoT-PoC genom att säkra projektets 
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bidrag till ökad affärsnytta för kunden. Den säkrade 
affärsnyttan blir kontrollerad innan en PoC utvecklas, som 
bidrar till att resurser som används till utveckling av en IoT-
PoC skapar värde för kunden. 

C. Slutsats 

Litteraturstudien inom området för utveckling av IoT-system 
gav ingen tydlig metodik som beskriver en hel process för 
utveckling av en IoT-PoC. Dock bidrar dessa metodikerna från 
litteraturstudien med insikter till delar av utvecklingsprocessen 
för en IoT-PoC. Intervjuerna med representanter från tre olika 
konsultbolag som arbetar med IoT-projekt visar likheter, men 
också skillnader i deras metodiker. Konsultbolagens metodiker 
är alla bidragande till designen av XPD-metodiken.  

Resultatet av fallstudien, där XPD-metodiken tillämpas på ett 
projekt, visar att XPD-metodiken övergripande fungerar väl för 
utvecklingen av en IoT-PoC. Alla faser i XPD-metodiken bidrar 
till att säkra affärsnytta för ett IoT-projekt och för att undvika 
onödig resursanvändning. Detta är enligt konsulterade 
konsultbolag centrala kriterier för ett framgångsrikt IoT-
projekt. Att undvika onödig resursanvändning ger positiva 
effekter hos kunder, konsultbolag och samhället i sin helhet. Att 
följa XPD-metodiken vill därför enligt studiens resultat bidra 
till att förbättra statistiken presenterad av Cisco Systems, där 
endast 26% av IoT-initiativ anses vara framgångsrika [3].  

D. Framtida arbete 

XPD-metodiken fokuserar på vilka steg som säkrar störst 
affärsnytta genom att identifiera problem och lösningar för 
kunder ur ett tekniskt- och affärsmässigt perspektiv. Denna 
studien bortser från det kulturella perspektivet i projekt. Därför 
kan det vara intressant att i framtiden undersöka detta 
perspektiv i förhållande till XPD-metodiken. 

Skillnaden i att tillämpa strikta tidsramar eller inte för 
projektet blev heller inte utforskat i denna studien. Anledningen 
till valet av strikta tidsramar baserades istället på en artikel om 
de effekter tidsramar har på människor, men inte på projekt i 
sin helhet.   

Studien har utvärderat XPD-metodiken i en fallstudie där dess 
resultat diskuterats. Det har funnits en svårighet att jämföra 
resultatet med ett annat jämförbart resultat. För att jämföra 
XPD-metodiken i förhållande till andra metodiker är ett förslag 
till framtida studier att utföra två projekt: ett med XPD-
metodiken och ett med annan metodik. 
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