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VÅR VARDAG ÄR SNART

S C I E N C E 
F I C T I O N 

Gå tillbaks femton år i tiden i tanken. Jämför dina medievanor då 
och nu. Post, tidningar, böcker, film, radio, tv – är det inte otroligt 
vad allt har förändrats? 

Med IoT – Internet of Things – står vi inför minst lika radikala förändringar. 
Och den här gången gäller det inte bara medier, utan hela vår livstil: arbe-
te, fritid, boende, transporter, hälsa, säkerhet och så vidare.

Kort sagt: snart lever vi i en värld som våra föräldrar skulle ha betraktat 
som science fiction. Och det som driver förändringen är inte så mycket 
prylarna i sig som den information som kan erhållas genom Big Data.

ATT VAKNA UPP ATT ARBETAATT PENDLA

Arbets- 
uppgifter 

genomförs i 
VR-miljö

Arbetsmiljön 
övervakas, 
t.ex. buller 

och CO2-halt

Tracker 
håller reda 

på dina saker

Belysning släcks 
och larm går på 

när du låser

Kaffebryggaren 
startas när  

familjen väcks

Förarlösa 
bilar på 
gatorna

GPS leder 
oss till ledig 

parkering

Värme och ventilation 
anpassas efter hur ni 

rör er i huset

Bilen skickar 
serviceinfo till 

tillverkaren
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Industrin/skogsbranschen

Konsument

VAD ÄR IOT?
Internet of Things (IoT) innebär att man kopplar upp fysiska en-
heter, ”things”, mot internet. De fysiska enheterna omfattar allt 
från mobiler, verktyg, hushållsmaskiner och kläder till fordon och 
byggnader – ja, till och med levande varelser. 

Infrastrukturen är en global nätverksstruktur med hög och pålitlig band-
bredd som når ut överallt, samt datalagringskapacitet av ofantliga mått. 
Denna infrastruktur skapar livsrummet för ett myllrande eko system av 
aktörer och olika typer av teknologier. 

En central del av konceptet IoT är användningen av olika slags sensorer 
som till exempel mäter läge, rörelse eller temperatur. Detta gör det möjligt 
att inte bara inhämta och lagra, utan även analysera data om omvärlden. 
Ju fler sammankopplade enheter, sensorer, beacons och appar, desto fler 
källor till kunskap. Utifrån detta kan smarta, databaserade tjänster ut-
vecklas som dels skapar nya affärsmöjligheter, dels effektiviserar befintlig 
verksamhet.

Hälsa och vård Hjärtpatienten har en 
sensor under huden 
som känner av blod-
tryck och hjärt aktivitet

Läkaren kan stu-
dera visualiserade 
sammanfattningar 
av kliniska data

Kliniken kan övervaka hur 
patienten mår och ta kontakt 
med patienten om sensorn 
ger avvikande värden

Sensorer på 
skördaren samlar 
in data om virkets 
kvalitet och 
samman sättning

Virket körs i rätt 
tid till rätt anlägg-
ning där aktuell 
kvalitet efter-
frågas

Anläggningen vet 
i förväg vilken 
sammansättning 
som är på väg in 
och kan utnyttja 
det maximalt

Håll koll på 
ditt hem på 
distans

Tracker på katten 
visar var den är 
någonstans

Tvättmaskinen 
tvättar när elen är 
som billigast



Uppkopplade enheter 2014: 3,7 miljarder
Uppkopplade enheter 2020: 20,8 miljarder
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IOT:S FEM LAGER & EKOSYSTEMET
Låt oss se närmare på det ekosystem som IoT bygger på. Det be-
står som sagt av ett stort antal aktörer som samarbetar med hjälp 
av hårdvara, mjukvara, protokoll och standarder.

IoT kan delas in i fem lager där varje lager innefattar särskilda aktörer och 
leverantörer. Precis som när det gäller t.ex. persondatorer och smart-
phones finns det få företag som kan erbjuda kompletta IoT-lösningar. 
Istället förlitar man sig på kompetensen hos sina partners.

o Sensorer 
Sensorer kan mäta av 
omgivningen: mätare av 
ljud, ljus, rörelse, acce-
leration, position, vibra-
tioner, lufttryck, tem-
peratur, fukt, närvaron 
av kemiska ämnen och 
så vidare. Kort sagt: 
allt som kan mätas kan 
ligga till grund för ett 
IoT- system.

p Nätverk
Nätverk krävs för 
att koppla ihop alla 
enheter till Inter-
net via fibernät, 
mobilnät, Bluetooth, 
Wi-Fi etc.

q Dataanalys
Data lagras i moln-
tjänster eller egna 
data center, och genom-
går en analys vilket 
resulterar i användbar 
kunskap.

r Applikationer
I sista steget skapas 
digitala tjänster, där 
slutanvändaren kan få ut 
själva nyttan av analysen. 
Dessa bygger på applika-
tioner som skräddarsys 
efter användare, behov 
och bransch.

Teknik
Vissa företag står för tillverkning av hårdvara, till exempel sensorer, medan 
andra utvecklar programvara. Naturligtvis behövs det företag som lägger 
grunden för nätverksstrukturen så att apparater kan hålla sig uppkopplade 
mot lokala och globala datanätverk. 

Data 
Data blir hårdvaluta i IoT-samhället. Man kan förutspå en stor efterfrågan 
på analytiker som dels tolkar de data som genereras, dels använder dem 
på ett sätt som genererar värde. Dessa dataanalytiker kommer sannolikt 
att vara en del av tvärprofessionella team med olika sammansättning för 
olika branscher. 

n ”Things”
IoT appliceras på 
de fysiska föremål 
som finns i vår om-
givning: personliga 
hjälpmedel, verktyg, 
kläder, mediespelare, 
hushållsapparater, 
byggnadsinstallationer, 
fordon, säkerhets-
utrustning och så 
vidare.

n

o p

q r
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SKAPA AFFÄRSVÄRDE MED IOT
Vilka möjligheter finns det då att skapa affärsvärde med IoT? Sva-
ret är: oändliga. Dessa möjligheter kommer att vara av vitt skilda 
slag och väldigt olika i olika branscher.

Företag som upprättar själva ekosystemet för IoT går en strålande framtid 
till mötes. Gyllene tider stundar för leverantörer av nätverksutrustning, 
datalagring, sensorer, datatrafik och mjukvarutjänster. Dem är det bara 
att gratulera.

De verkligt intressanta utmaningarna – enligt principen ”vinna eller för-
svinna” – uppstår för företag som skapar fysiska produkter (vilka inte hör 
till infrastrukturen). Här håller helt nya sätt att skapa värde på att utkris-
talliseras. Olika typer av tjänsteföretag involveras också i lösningarna, till 
exempel logistikföretag.

• ”Tjänstefiering” av produkter
Hos många företag kommer tjänster och produkter att flyta ihop och ge 
upphov till en ny affärslogik. Vi kommer bland annat se traditionella hård-
varuföretag förvandlas till tjänsteföretag. 

När affärsvärde skapas från data blir det även naturligt att knyta starkare 
relationer till kunderna eftersom man ”får en gemensam historia”. Många 
IoT-produkter kommer att bygga på löpande abonnemang av samma typ 
som dem vi ser hos mobiloperatörerna idag. Komplexa affärsmodeller 
kommer att skapas där företag inom olika branscher samarbetar kring en 
tjänst.

Exempel: en åkgräsklippare delas av ett villakvarter där familjerna betalar 
utifrån den körtid som de utnyttjar. Gräsklipparen förvaras i ett minigarage och 
fjärrövervakas av ett mobilt serviceteam som gör besök då något behöver fixas.

Nya möjligheter för produkt- och affärsutveckling

• Förbättrad produktutveckling
När användarmönster kan analyseras i detalj kommer företagens FoU- 
avdelningar att få värdefull och snabb återkoppling. Tempot och anpass-
barheten hos produktutvecklingen kommer att öka. Funktioner och tjänster 
utvecklas eller avvecklas, beroende på om de är populära eller inte. 

Exempel: användardata från en mountainbike visar att kunden har blivit väldigt 
skicklig och kan ha glädje av en mer avancerad modell, som även har genomgått 
vissa anpassningar efter klimat och topografi i det område som kunden tränar i.

• Databaserade tjänster
Att appar, sensorer och nätverk samverkar i realtid är bara första steget 
i IoT. Riktigt intressant blir det när insamlade data kan analyseras och 
användas för att följa förlopp, förutse händelser, ge rekommendationer och 
så vidare. 

Exempel: utrustning på gym som kommunicerar med användarens mobiltele-
fon och ställs in automatiskt utifrån ett rehabprogram som följs och utvärderas 
av en sjukgymnast.
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Effektivisering av befintlig verksamhet

Effektivare kundkommunikation och support
Slutkunden kommer att stå i direkt förbindelse med tillverkarens kund-
service som kan avläsa sensorer och lagrade data i produkten. Detta gör 
det enklare för supportavdelningen – som kanske kan ingripa innan kunden 
ens märkt att det finns ett problem. Den som har bäst kundhantering be-
håller sina kunder.

Exempel: uppkopplad bil som berättar för sin ägare och servicefirman hur 
den används och mår; när något behöver servas kan servicefirman meddela 
kunden och beställa hem reservdelar.

Intern optimering av företagets processer
Automatisering och effektivisering kommer att kunna kapa kostnader och 
höja tempot i företagens tillverkningsprocesser, varukedjor och logistik. 
Detta blir särskilt betydelsefullt för företag som har låga marginaler. 

Exempel: alla aktiva transportfordon i ett logistiskt system kan övervakas 
och styras så att man kan optimera trafiken, t.ex. genom att låta datorn 
räkna ut de smartaste rutterna eller låta fordonen byta last med varandra 
ute på vägarna.
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IGÅR, IDAG, IMORGON
 
IoT-utvecklingen, sett utifrån antalet uppkopplade enheter, följer 
en allt brantare kurva. De tekniska pionjäråren är över – från och 
med nu kommer IoT att vara med och driva samhällsutvecklingen.

“When wireless is perfectly applied, 
the whole earth will be converted 
into a huge brain.”
Nikola Tesla (1926)

1982: Den första experimentel-
la IoT-enheten konstrueras vid 
Carnegie Mellon University: en 
nätverksuppkopplad dryckes-
automat som kan ge information 
om innehåll och temperatur.

1999: Kevin Ashton, grundare av 
Auto-ID Center vid Massachusetts 
Institute of Technology, myntar 
begreppet ”Internet of Things” under 
en presentation.

2002: Ambient Orb blir en ikonisk 
pryl i IoT-kulturen – en ljussfär som 
indikerar status för Dow Jones, 
privatekonomi och väder baserat på 
Internetdata. 

2008: IPSO Alliance 
skapas. Organisationen, 
som representanter 
bland annat teknik-, 
kommunikations- och 
energiföretag, arbetar 
för att främja använd-
ningen av enheter 
som kopplats upp via 
internet protokoll (IP).

2011: Internetproto-
koll version 6 (IPv6) 
lanseras. Det tidigare 
protokollet, IPv4, tillät 
bara cirka 4,3 mil-
jarder adresser och 
skulle utgöra en stor 
begränsning för en 
uppkopplad värld. Det 
nya protokollet gör det 
möjligt att definiera 
3,4·1038 individuella 
nätverksadresser 
(IP-nummer).

2013: Intel, en av 
världens ledande 
processor tillverkare, 
visar att man menar 
allvar med sin IoT- 
satsning genom att 
skapa “Internet of 
Things Solutions 
Group”.

2000: LG släpper en missförstådd 
produkt på en omogen marknad: 
kylskåpet Internet Digital DIOS. 
Tekniken är avancerad men mark-
nadsanalysen överoptimistisk, och 
produkten faller platt till marken.

2014: 
3,7 miljarder 
uppkopplade 

enheter

2016: 
6,4 miljarder 
uppkopplade 

enheter

2020: 
20,8 miljarder 
uppkopplade 

enheter

Antal uppkopplade enheter är 
beräknat av Gartner och Ericsson.

2005: FN omnämner IoT för 
första gången, i en rapport 
publicerad av International 
Telecommunications Union 
(ITU):
”A new dimension has been 
added to the world of informa-
tion and communication … from 
anytime, anyplace connectivity 
for anyone, we will now have 
connectivity for anything. 
Connections will multiply and 
create an entirely new dyna-
mic network of networks – an 
Internet of Things.”
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KOMMA IGÅNG MED IOT
Begreppet IoT är stort och komplext och därför kan det vara svårt 
att hitta en startpunkt för utvecklingen av produkter och effektivi-
seringslösningar. Här föreslår vi ett tillvägagångssätt.

För att snabbt ta sig från visionernas värld till den konkreta verkligheten 
bör man inrikta sig på två saker: dels affärsnyttan, dels partners som är 
intressanta att samarbeta med.

1. Skaffa kunskap för att komma igång
Utgå från fem-lagersmodellen på sidan 6 och ta reda på vilka IoT- 
satsningar som görs inom ert verksamhetsområde. Samla yrkespersoner 
med olika perspektiv och bakgrund för utbyte av kunskap och idéer. Bjud 
föreläsare till företaget och/eller skicka nyckelpersonal på utbildning.

2. Identifiera affärsmöjligheterna för ert företag
Vilka behov har era kunder och vad kan ni erbjuda dem idag? Vilka för-
utsättningar har ni för nya erbjudanden? Använd någon form av affärs-
modell, t.ex. Lean Canvas eller Business Model Canvas, för att få överblick, 
fokusera på affärsnyttan och lämna tekniken därhän i detta skede. Jobba 
i tvärprofessionella grupper för att skapa en eller flera tänkbara affärs-
modeller. 

3. Välj ut rätt företag/partners
När affärsmodellen är framtagen är det dags att identifiera rätt partners. 
Utgå från fem-lagersmodellen och identifiera de områden där ni behöver 
externa aktörer. Dessa kan vara verksamma inom sensorer, nätverk, data-
lagring, analys, mjukvara och integration. 

4. Påbörja implementationen med hjälp av agil metodik
Börja i liten skala. Lägg upp arbetet i iterationer (utvecklingscykler) där 
gruppen skapar allt mer utvecklade prototyper och försökssystem och 
testkör dessa för att hämta in kunskap och erfarenhet – som sedan ligger 
till grund för nästa version. Involvera användarna i ett tidigt stadium för att 
få relevant återkoppling.

5. Skala upp utvecklingsarbetet
Bygg och testa system i större skala. Gör de anpassningar som krävs när 
antalet enheter växer och mängden data ökar. 

6. Lansera produkten/tjänsten och förvalta systemet
Lanseringen utgör inte slutet på produktutvecklingen. Snarare möjliggör 
den uppkopplade produkten en kontinuerlig förbättring av processer och 
funktioner utifrån hur den används, vilka funktioner som är populära och 
hur produkten mår. Insikterna som datan ger förbättrar också möjlig-
heterna till individanpassad kundservice och merförsäljning. 

– Kom ihåg att data i sig saknar värde. 
Det är först när datan kan överblickas, förstås och användas som värde kan 
skapas.

– Var noga vid val av IT-hårdvara och sensorer.
Antalet leverantörer av IoT-komponenter ökar kraftigt och branschen lockar 
till sig många lycksökare. Ställ höga krav på kvalitet och säkerhet!

UTMANINGAR MED IOT
IoT representerar en industriell omvälvning av 
gigantiska mått och kommer även ha följd-
verkningar på samhället. Inte minst är 
datahanteringen en stor utmaning 
när det gäller kapacitet, 
säkerhet och personlig 
integritet. 
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Med denna skrift vill vi på Softhouse 
ge en introduktion till IoT som tekniskt 
och kommersiellt koncept. Vi vill även 
hjälpa dig att få en bättre överblick 
över den utveckling som väntar oss 
och hur du och din organisation ska gå 
tillväga för att hitta fram till de bästa 
IoT- tillämpningarna – oavsett om de 
är nya idéer eller effektivisering av 
befintliga lösningar. 

Softhouse kan, tillsammans med det 
nätverk av kompetenta partners som vi 
har byggt upp, hjälpa företag i transfor-
mationen mot IoT – hela vägen från idé 
till förverkligande. 

www.softhouse.se

Vill du ha en workshop med Softhouse för 
att ta reda på vad just din verksamhet kan 
få ut av IoT? Ta kontakt med ditt närmaste 

Softhousekontor så berättar vi mer!


