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Sakernas Internet förändrar i grunden hur företagen genomför affärsprocesser 
och hur vi interagerar med den fysiska världen. När företagen lämnar bakom 
sig den första omgången med användningsfall i sakernas Internet, såsom 
förebyggande underhåll, vågar de ge sig in på de upptrampade stigarna och 
utnyttja kraften hos sensoraktiverade data i realtid för ett nytt sätt varför, hur 
och var de använder sakernas Internet och i sista hand hur de tjänar pengar på 
det. Lärdomarna från dessa banbrytare är att framgång inte bara fokuserar på 
tekniken, utan mer holistiskt, på en grundlig omvandling av verksamheten.

I KORTHET
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Att ansluta till den 
verkliga världen via 
sensorer kan skapa en 
rik källa till kontextuella 
och verkningsbara data 
i affärsinställningarna 
vilket leder till en äkta 
digital omvandling.

Sakernas Internet (IoT) lämnar bakom sig den tidiga hypen och expanderar 
snabbt genom förbättringar av sensor- och enhetskapacitet, alltmer pålitlig 

anslutning, nya framsteg inom databehandling och maskininlärningstekniker 
(ML), teknik såsom moln och edge-beräkningar och ny teknik som blockkedjor1. 
Marknaden för sakernas Internet förväntas faktiskt växa över 30 % per år under 
de närmaste åren, med ledande företag som fortsätter att testa gränserna för 
vad sakernas Internet kan göra.  

Ännu viktigare är att företag börjar förlora idén om att sakernas Internet bara 
är ett tekniskt projekt som ska sättas i bruk och inser istället att anslutning 
till den verkliga världen via sensorer kan skapa en rik källa till kontextuella och 
handlingsbara data i deras affärsinställningar, en som leder till grundlig digital 
omvandling, med fördelar som är så varierade som att minska väntetiderna på 
sjukhus, förbättra avkastningen inom vattenbruk och förbättra livskvaliteten 
för diabetespatienter.  

För de som är vågar tänja på gränserna väntar emellertid flera hinder - några är 
unika för den individuella IoT-insatsen och några är mer vanliga erfarenheter. 
För att klara av dessa hinder måste företagen se bortom IoTs framtid som 
en glänsande ny teknik och påbörja sin IoT-resa som en del av en större 
förändringsinsats - en som är en viktig del av deras strategi och affärsprocesser.  

Detta faktablad försöker beskriva det bästa av de innovationer som företagen 
eftersträvar baserat på grundläggande data och insikterna från sakernas 
Internet. Med exempel från företag som leder distributionen av sakernas 
Internet för att omvandla sina respektive branscher beskriver vi sedan de 
grundläggande hjälpmedel för att skapa framgångsrika IoT-initiativ. Våra 
resultat baseras på intervjuer med över 50 ledare av IoT-initiativ, IoT-utövare 
och IoT-ämnesexperter samt en undersökning av över 150 IoT-chefer inom olika 
branscher.  

Långt bortom förebyggande underhåll  
Det kan tyckas att hypen kring sakernas Internet (IoT) har bleknat de senaste 
åren, speciellt med företag som rapporterar delade uppfattningar när det gäller 
framgången med IoT-implementeringar. Men den senaste aktiviteten tyder på 
att införandet av sakernas Internet fortsätter att växa2. En orsak till de delade 
uppfattningarna kan vara användningen av själva termen "IoT". Medan några  
av de experter som vi intervjuade omedelbart relaterade "IoT" till specifika  
IoT-piloter, associerade andra sina insatser att samla in och bearbeta 
sensordata, inte med "IoT", men med andra termer som "digitala" eller 
"dataaktiverade" insatser.
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Om man bortser från semantik finner vi emellertid att digital innovation i allt 
högre grad är inriktad på enhets- och sensoraktiverad data från den fysiska 
världen och de värdefulla insikter som dessa data ger när de kopplas till 
affärsprocesser. Övergripande diskussioner om sakernas Internet har hittills 
i första hand varit inriktade på välkända industriella användningsområden, 
t.ex. förebyggande underhåll. Det här är kanske inte förvånande, eftersom det 
förebyggande underhållet var ett av de tio användningsfall som drev den första 
tillväxtvågen av sakernas Internet. Faktum är att den globala marknaden för 
förebyggande underhåll förväntas öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt 
på 30 % fram till år 20203.

Ändå tycker vi att de sätt som ett fåtal företag går vidare och sträcker sig över 
gränserna av sakernas Internet idag är mycket mer spännande. Dessa företag 
levererar nya värdekällor, de stör de befintliga affärsmodellerna, bygger på 
annan avancerad teknik och ansluter tidigare ej anslutna domäner. Många 
företag använder också IoT-sensorer och enheter utöver konstgjorda miljöer 
och utrustning, medan andra inte bara påverkar hur vi arbetar, utan även hur  
vi lever och roar oss. Dessa företag visar att när företag kan bredda sitt 
tänkande om IoT kommer de att få både större förmåner och mer värde. 

LEVERERAR NYA VÄRDEKÄLLOR 
Företagen rör sig på flera sätt för att skapa värde från sakernas Internet utöver 
grundläggande kostnader och effektivitetsspel. Vissa genererar ytterligare 
intäktsströmmar genom att erbjuda sakernas Internet stödda tjänster till sina 
kunder. Ta till exempel företaget för videoövervakning, Genetec. Baserat på data 
från sina kameror och kassasystem säljer företaget nu datatjänster som förser 
återförsäljare med många av samma demografiska och kundbeteendeinsikt som 
hittills endast har levererats av digitala eller online butiksfönster. 

Andra företag använder sakernas Internet för att upptäcka sina 
kundpreferenser. Coca Cola Freestyle är en läskedrycksmaskin med pekskärm 
som redan har en verksamhet på 1 miljard USD4 - och förser Coca Cola med 
omfattande data om kundpreferenser sedan år 2014 och har hjälpt till att 
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EXEMPEL 1 | Bortom förebyggande underhåll - en hel ny värld inom IoT
Hur företag utvidgar 
gränserna med IoT

Mainstream

Kostnad/effektivitet 
och spillutsläpp 
spelar

Peka ut lösningar för 
befintlig position 

i värdekedjan

Konstgjorda 
saker och 

miljöer, främst 
"hemmets 

väggar"

Fokuserat på 
affärsprocesser 

och arbete

Fokuserat på 
sensorer och 
anslutning

Anslutna 
eller smarta 
produkter

Värde

Affärs-
modeller

Teknik Påverkan 
på oss

Miljöer

Domän/
värdekedja

Låser upp nya värdekällor för företag såsom nya 
intäkter, säkerhet, kundrelationer och förbättrade 

upplevelser

Större anslutna system som använder olika 
domäner och låser upp nytt värde från 
omfattningen av distribution och dataflöden

Alltmer distribuerade i naturliga 
miljöer och den biologiska 
världen

Påverka alla aspekter av våra liv, inklusive 
säkrare, smartare boende, lek och fritid

Nya affärsmodeller som inriktas 
på IoT-aktiverade tjänster, 

plattformar och data, blir alltmer 
resultatbaserade

Synergistiska kombinationer med annan avancerad 
teknik inklusive AI, blockkedjor och avancerade 
slutpunkter för att möjliggöra nya användarfall

Källa: BCG research.
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lansera nya smaker som Cherry Sprite. Företag använder också IoT för 
att förbättra kundupplevelsen. Smarta anslutna speglar i det innovativa 
provrummet i Rebecca Minkoffs butik i New York visar kunderna produkter 
som finns i butiken och hämtar deras storlekar. Och inom resebranschen har 
Carnival förhöjt gästernas upplevelser genom att spåra medföljande ressällskap 
och erbjuda nyckellöst inträde till rummen, personliga rekommendationer 
och intelligent navigering ombord på deras kryssningsfartyg Regal Princess. 
Detta görs genom att använda kroppsnära enheter som gästerna får och 7 000 
sensorer som är placerade runt fartyget. 

IoT-produkter bidrar också till att förbättra säkerhet och välbefinnande. 
Det nystartade företaget Gaurdhat skapar anslutna skyddshjälmar som kan 
upptäcka fallande och närliggande rörliga objekt, övervaka platser och ge 
livehjälp till industriarbetare. Företaget uppskattar att det kan minska de  
totala arbetsplatsskadorna med 20 %. 

STÖRA BEFINTLIGA AFFÄRSMODELLER 
Ledande företag som har börjat använda IoT har experimenterat med och 
lanserat flera nya affärsmodeller som går längre än nuvarande fokus på 
anslutna saker. Engångsintäkter från försäljningen av IoT-lösningar blir i 
allt högre utsträckning understödda av återkommande inkomstmodeller, 
vilket ger företagen möjlighet att förbättra sina kundrelationer. Ett 
exempel är BigBelly, ett avfallshanteringsföretag. Att utrusta städer med 
"smarta" anslutna soptunnor har gjort det möjligt för företaget att spara 
städerna tusentals dollar per år i bränsle-, fordons- och arbetskostnader, 
eftersom de bara måste tömma soptunnorna när de är fulla. Samtidigt 
har den här innovativa lösningen gjort det möjligt för BigBelly att erbjuda 
avfallsavdelningar en prenumerationstjänst för övervakning och underhåll 
av deras högteknologiska sophämtningslösningar, vilket gör att företaget går 
ifrån en ren produktförsäljningsmodell. Ett annat exempel är Medtronic, ett 
medicintekniskt företag som har kombinerat kontinuerlig glukosövervakning 
och en insulinpump för att hjälpa patienter att övervaka sin diabetes i realtid. 
Företagets mobila anslutningar och de data som har samlats in har också gjort 
det möjligt för dem att utveckla en vårdhanteringstjänst som kan överföra 
patientens blodsockernivå direkt till läkare, vilket hjälper över 95 000 patienter 
att hantera sin diabetes. Som ett resultat har Medtronic lyckats övergå från 
en avgiftsbelagd tjänstemodell till en värdebaserad modell där delar av deras 
avtal med betalarna är bundna till riskdelningspartners för att förbättra 
hemoglobinnivåer och totala vårdkostnaden. 

IoT-drivna plattformar omvälver även affärsmodeller hos vissa företag 
som erbjuder sina egna hårdvaru- eller programvarulösningar som 
plattformar till andra i branschen. Företaget Trumpf som tillverkar 
industriella verktygsmaskiner använder Axoom, en digital plattform för 
tillverkningsföretag, som började som en intern insats för att optimera interna 
verksamheter. Trumpf erbjuder nu sin plattform till andra företag, tillsammans 
med statusövervakning och analys och verktyg för applikationer som 
förebyggande underhåll. 

Det är många företag som har kunnat tjäna pengar på data som genereras  
av IoT-sensorer. Till exempel Otonomo, en plattform för datatjänster för bilar, 
sammanställer och säljer data från IoT-anslutna bilar. Företaget har nyligen 
samarbetat med Daimler för att förse avancerade kunder med tjänster som 
inkluderar användningsbaserad försäkring och personligt anpassad bilservice 
baserad på bränslenivåer och andra åtgärder.5

Engångsintäkter från 
försäljningen av IoT-
lösningar understöds 
i allt större utsträckning 
av återkommande 
inkomstmodeller, vilket 
ger företagen möjlighet 
att förbättra sina 
kundrelationer.
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Dessutom övergår många företag till resultatbaserade modeller. Exempelvis 
Proteus Digital Health som erbjuder mediciner med sväljbara sensorer som 
kommunicerar när de har tagits. Patienterna bär en sensorlapp som tar emot 
en signal från den svalda sensorn och samlar in fysiologiska svar. Denna 
information delas via en mobilapp för att ge stöd till patientens egenvård 
och skickar informationen vidare till en leverantörsportal, vilket ger insikter 
i patientens hälsomönster och behandlingens effektivitet. Digitala läkemedel 
hjälper patienterna att se hur de tar sina mediciner, vilket gör det möjligt för 
Proteus att ingå ett avtal med Desert Oasis Healthcare som endast återbetalar 
när Desert Oasis patienter uppnår ett tröskelvärde på 80 % ordinationslydnad. 
Och i järnvägsbranschen använder den spanska järnvägsoperatören Renfe, med 
hjälp av Siemens, sensordata för att optimera driftstopp för sina tåg. Företaget 
kan även erbjuda delvis återbetalning om deras höghastighetståg mellan 
Barcelona och Madrid är mer än 30 minuter försenat.6

KOMBINERA SAKERNAS INTERNET MED ANNAN AVANCERAD TEKNIK 
Företagen utvecklar sin användning av sensorer och anslutningar och 
bygger upp en stor arsenal med byggstenar för teknik, inklusive avancerade 
slutpunkter såsom drönare, för att samla in och agera på data, AI och ML för 
att förstärka insikter, AR och VR för att överföra sensordata till siktfält och 
blockkedjor för säkert utbyte av IoT-data. Farmers Insurance använder nu 
Kesprys obemannade antennsystem för att bedöma skador på bostadshustak 
efter betydande väderhändelser. Genom att använda drönare i stället för 
försäkringsreglerare har responstiden och säkerheten förbättrats: eftersom 
de flyttar från en farlig flerdagsprocess till en en timmes lång fotografering med 
drönare och en automatisk bildanalysprocess håller sig försäkringsreglerarna 
säkert på marken.8 I ett annat exempel har däck- och bilteknikföretaget 
Continental skapat en ny plattform som baseras på blockkedjor som delar 
fordonets telematikdata för förarsäkerhet och bekvämlighet, vilket förbättrar 
integriteten och säkerheten för fordonsägare när deras IoT-data delas med 
biltillverkare och tjänsteleverantörer.

BINDER SAMMAN TIDIGARE EJ KOPPLADE DOMÄNER 
Medan den första vågen av IoT-användningsfall huvudsakligen var inriktad på 
lösningar som användes för enskilda maskiner eller platser, beror användningen 
av IoT idag i allt högre grad på informationsflödet mellan olika domäner 
eller system. Shell Oil, tillsammans med biltillverkaren Jaguar Land Rover, 
har lanserat världens första bilbetalningssystem på sina bensinstationer. 
Sedan dess samarbetar de med andra biltillverkare och erbjuder en API-svit 
för anslutna bilappar, t.ex. en bensinstationssökare, lojalitetsspårning och 
bränsleanvändning.

I ett annat innovativt exempel har försäkringsbolaget Metromile från San 
Francisco aktiverat ett betalning per mil-erbjudande för förare som inte kör 
ofta genom att samla in fordonsdata via IoT. Och Volkswagens företagsflotta 
i Europa gör nu pilottester av insamling av väderdata från sina fordon som 
de delar med TenneT, en operatör av elöverföringssystem9. Med dessa 
granulära väderdata kan TenneT förutsäga mer exakt den solenergi som 
genereras över hela regionen och som matas in i elnätet, vilket kan leda till 
kostnadsbesparingar genom optimering av elnätet.



BOSTON CONSULTING GROUP  •  MICROSOFT 7

Allt detta är exempel på att data samlas in av ett företag från anslutna fordon 
och levereras av andra företag. Det är inte svårt att föreställa sig att liknande 
ekosystem uppstår i allt större utsträckning runt data från anslutna hem, 
städer och annan infrastruktur.

ANVÄNDA SENSORER BORTOM KONSTGJORDA MILJÖER OCH ENHETER 
IoT-tekniken utökas också till innovativa nya användningsområden i naturen, 
till exempel regnskog och djurskydd, djurhållning och vattenbruk. Och det finns 
redan mycket bevis på värdet som genereras i var och ett av dessa områden. 
Tjuvjakten har till exempel minskat med 96 % i ett anslutet pilotprogram för 
bevarande av Kruger National Park i Sydafrika. 9 Det kinesiska forsknings- 
och utvecklingsföretaget Aotoso har kunnat öka sin detektionshastighet av 
dräktiga kor från 75 % till 95 % och det nystartade IoT-företaget The Yield 
har visat en förlustminskning med 30 %10 av deras ostronodling på grund av 
dödlighet hos stillahavsostron genom att mäta vattentemperaturer, salthalt 
och annan data.11

STRÄCKER SIG TILL ASPEKTER AV VÅRT LIV BORTOM JOBBET 
IoT kommer in i andra delar av våra liv förutom jobbet, från fritidsaktiviteter 
till att göra våra samhällen säkrare för barn och andra boende. Topgolf har 
till exempel haft 13 miljoner kunder på sina högteknologiska golfbanor där 
anslutna golfbollar är utrustade med RFID-chip som mäter prestanda och 
spelifierar erfarenheten. I Japan täcker Muromachi-sensorer och smartphone-
appar 14 000 skolbarn och har hjälpt till att förhindra 140 barn från att begå 
brott och vara med om olyckor sedan starten.12

Lärdomar från sakernas Internet 
Föregående avsnitt gav oss en inblick i många av de användarfall som företagen 
nu utforskar med IoT och belyser de imponerande många möjligheter som finns 
tack vare datainsamling och överföring. I det här avsnittet går vi djupare in 
på hur två företag använder sig av IoT till industrier som hittills har haft låga 
digitaliseringsgrader: konstruktion och bearbetning av livsmedel.

(1) EN AMBITIÖS DIGITAL RESA FÖR PCL 
PCL, som är Kanadas största teknik-, upphandlings- och konstruktionsföretag 
(EPC), inledde en djärv digital omvandling år 2014. Trots att de snart skulle 
fylla 100 år och var förankrade i några av de mest traditionella och analoga 
branscher som finns bestämde sig PCL från början att denna digitala resa 
skulle vara en viktig del av företagets och branschens vision om framtiden. 
"Vissa ägare ser EPC-leverantörer som utbytbara, med budgivning som 
i huvudsak baseras på lägsta kostnad", säger Chris Palmer, chef för Avancerade 
tekniktjänster på PCL Construction. "Vi använder digital innovation som 
en konkurrenskraftig särskiljare och leder en bransch genom en enorm 
förändring."

PCL:s företagsledning gjorde därigenom omvandlingen till ett måste för 
företaget med fullt stöd och autonomi till IT-chefen Mark Bryant och hans 
team när de initierade kritiska initiativ över hela organisationen. IT-funktionen 
bestämde emellertid sig för att hålla en inriktning med verksamheten först för 
att undersöka och anta användarfall. Om inte en föreslagen idé hade en tydlig 
koppling till affärsvärde, gick den inte vidare.
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"Om vi kan föra ihop fält och teknik kan vi göra fantastiska saker som företag, 
säger Bryant. IT engagerade sedan säljarna på golvet i diskussioner om 
affärsmöjligheter och fortsätter att söka feedback från både personal och 
kunder. De har till och med antagit crowdsourcing-lösningar från tredje part, 
t.e.x UserVoice och IdeaScale, för att stödja denna insats. 

Första stegen 

Den digitala resan började med ett fullständigt byte av teknik till en strategi 
där mobiler och molnet kommer i första hand. Detta byte utgör grunden för 
datainsamling i realtid genom IoT, tillsammans med avancerade analysappar 
som körs ovanpå data. Därefter utvecklade företaget sin första IoT-
flaggskeppsprodukt, en mobilvänlig smart konstruktionsplattform kallad 
Job Site InsightsTM (JSI). Med hjälp av sensorer utplacerade på utrustning, 
i utrymmen och på människor, hjälpte JSI till att automatisera det som hittills 
hade varit en tidskrävande och tråkig manuell mätprocess, som övervakar 
temperaturer, fuktighet, barometertryck och andra variabler på en arbetsplats. 
Ingenjörer kan komma åt dessa variabler med en enda vy med automatiska 
varningar och anomalitetsdetektering, ofta i byggnader med mer än 30 våningar 
och över 400 lägenhetssviter. 

Vidare förhindrar JSI skador på känsliga komponenter såsom sågverk och gips 
genom kontinuerlig automatisk detektering av avvikelser i temperaturen. Detta 
gör besparingar i omarbetskostnader som tidigare kunde uppgå till hela  
30 000 CAD per enkelrum, en betydande besparing som är högre än kostnaden 
för att installera JSI i byggnaden. Med hjälp av sensordata för att optimera 
värme- och energianvändningen på byggarbetsplatser, förväntar sig PCL 
dessutom att spara 10 % till 20 % av sina årliga energikostnader för byggnader. 

Plattformen är för närvarande installerad i åtta projekt med över 1,6 miljarder 
CAD i byggnadsvärde. Fler sensorer och data kommer fortfarande att 
läggas till och automatisk översvämningsdetektering lanseras härnäst. 
Detta minskar försäkringspremier, vilket potentiellt sparar miljontals mer 
i omarbetningskostnader och undviker betydande och kostsamma förseningar 
i schemalagda byggtider. 

Övervinna stötestenar 

Allt eftersom omvandlingen fortskred, upptäckte PCL att byggarbetsplatsernas 
ständigt föränderliga fysiska miljö medförde svåra utmaningar. En plats kan till 
exempel vara ansluten en dag men inte nästa eftersom platserna utvecklades 
och nya strukturer lades till eller togs bort. Projektledarna på platsen saknade 
ofta kompetenser och kunskap för att förstå var enheterna skulle fungera. 
PCLs tekniska team svarade genom att hålla planeringssessioner tillsammans 
med fältpersonal för att säkerställa att de kan lägga lägga sensorer snabbt och 
effektivt allt eftersom byggnaden konstrueras. 

PCL lärde sig också att teknik inte alltid det största problemet för att 
implementera IoT. "Det är en sak att göra tekniska avbrott, men ännu mer 
utmanande att störa människors arbete. Människor gillar inte förändring, 
särskilt om de inte har kontroll, och det är därför det är så viktigt att göra dem 
till en del av processen," säger Bryant. Företaget antog därför ett iterativt 
tillvägagångssätt för implementeringen. Dessutom utbildade och distribuerade 
de tekniskt kunniga medarbetare som "arrangörer" ute på fältet vilket hade en 
kraftfull rippleeffekt på andra medarbetare.
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Bryant beskriver nu PCLs resa som en kryp-gå-spring-metod som startar 
i liten skala och där värdet måste bevisas innan man gör några stora 
förändringar. "Krypa är de första bevispunkterna, gå expanderar dem över hela 
organisationen och springa är alla som förstår värdet och tänker "hur överlevde 
jag utan detta tidigare?" Samtidigt frågar men "vad mer kan göras?", säger 
Bryant. 

Härnäst 

PCL förlitar sig inte på sina tidiga prestationer. De undersöker nu om JSI-
plattformen kan lämnas kvar efter konstruktionen så att de nya byggägarna 
kan använda dem. Det är en tjänst som många kunder har begärt direkt när de 
har sett systemets kapacitet. Företaget hoppas kunna utnyttja denna möjlighet 
genom att integrera smart byggteknik i sina strukturer i ett tidigt stadie och 
förbättra effektiviteten och det övergripande nyttjandet. 

(2) SE IOT-OMVANDLINGEN HOS BÜHLER 
Det schweiziska företaget Bühler, en 159-årig tillverkare av 
livsmedelsutrustning, har en räckvidd som sträcker sig över hela världen. 
Faktum är att en av fyra konsumenter vidrör någonting som har bearbetats 
av Bühler-utrustning varje dag. År 2016 satte denna traditionella familjeägda 
verksamhet upp målet att bli marknadsledande inom digital utrustning 
för livsmedelsbehandling. Med detta ville företaget minska 30 % av 
livsmedelsavfallet och energianvändningen från sina kunders värdekedjor 
fram till år 2020. 

Och resultaten är anmärkningsvärda: företaget har nu flera IoT-produkter 
på marknaden, tillsammans med en pipeline med mer än 50 nuvarande 
projekt. Bühlers LumoVision-lösning är ett intressant exempel. De använder 
datorseende för att identifiera och mata ut enskilda kornkärnor från 
produktflöden med upp till 15 ton per timme, vilket eliminerar kärnor som är 
smittade av föroreningar på bara några millisekunder. Den nya lösningen har 
minskat förlust av avkastningen med hela 25 % med traditionella sorterare 
till under 5 %, samtidigt som den kraftigt minskar den ännu större risken för 
förorening av hela skörden och förstörelse om infekterade kärnor lämnas 
i flödet. MoisturePro är en annan ny Bühler-lösning som sensordata i realtid för 
att övervaka och kontrollera torkprocessen för foder till sällskapsdjur, vilket ger 
direkta besparingar på i genomsnitt 300 000 USD per år från fuktborttagning 
och ytterligare 20 000 - 30 000 USD i energibesparingar. 

Trots företagets framgångar har det inte varit en lätt resa. Bühlers chefer 
visste från början att "digital" inte fanns i företagets DNA. För att lyckas var 
de tvungna att förändra hur företaget arbetade. Och resan måste börja från 
början, med ledande befattningshavare som erkänner både möjligheter och 
hot på marknaden. Till exempel sensorkostnaderna minskade, men nystartade 
företag lanserade innovativa nya produkter som hotade kärnverksamheten. 
"Om det skulle ske några avbrott ville vi vara de som orsakade avbrotten", säger 
Stuart Bashford, Bühlers digitalchef. Som ett resultat valde företagsledningen 
inte bara att göra omvandlingen till en affärsprioritet, utan även att sträva 
efter att bli en digital ledare och inte en följare.

Det första steget för Bühler var att skapa en ny funktion under ledning av 
teknikchefen Ian Roberts som inkluderade en centraliserad digital och IoT-
plattform. Denna nya funktion skapade innovativa teknologilösningar som 
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skulle kunna användas i hela organisationen. VD:n snabbstartade sedan 
omvandlingen genom att utmana varje affärsenhet att utveckla prototyper för 
nya digitala tjänster inom nio månader. Anmärkningsvärt nog levererade alla 
affärsenheter prototyper för digitala, anslutna produkter i tid.

Samtidigt som detta skedde hade Bühler ett nära samarbete med sina kunder 
för att förstå och bevisa värdet av de nya digitala tjänsterna. När en av deras 
sågverkskunder klagade över att de inte fick de fördelar som de förväntade 
sig skickade Bühler till team för att se över situationen. De upptäckte att 
maskinoperatörerna var skeptiska till att använda den nya tekniken och att 
de helt enkelt inte aktiverade tjänsten. Som ett resultat hjälper Bühler idag 
kunderna både före försäljningen och efter för att förändra deras processer.

Under omvandlingen var Bühler fortfarande medveten om vilka funktioner som 
saknades. Eftersom Bühler fortfarande byggde upp sitt datavetenskapsteam 
arbetade de aktivt med det schweiziska datavetenskapscentret för att utnyttja 
extern talang samtidigt som de förbättrade sin förståelse för de kompetenser 
som krävdes. "När vi först startade ställde vi i huvudsak en intervjufråga: är 
du en datavetare? Vi förstår nu verkligen de olika jobb som är inblandade. 
En datatekniker, en datasäkrare och en datavetare är tre olika roller som alla 
uppnår olika saker", säger Bashford. Bühler har nu ett dedikerat team på nästan 
70 datavetare och programvaruingenjörer som har ett nära samarbete med 
experter från affärsenheterna för att skapa innovativa lösningar.

Bühler har också skapat mentalt utrymme för kreativa idéer och misslyckanden. 
Så mycket som en fjärdedel av projekten i den aktuella pipeline har fortfarande 
inte någon klar motivering av verksamheten, men Bühlers filosofi är att ge en 
idé tid innan den förstörs. Faktum är att en av företagets mest framträdande 
digitala produkter misslyckades med att övertyga koncernens ägare om att 
den kunde bli framgångsrik, påminner Bashford. "Vi känner fortfarande som 
att vi befinner oss i en experimentfas, trots att vi har haft flera framgångar 
och har tjänat tiotals miljoner dollar i intäkter från digitala tjänster. Vissa saker 
kommer att fungera och vissa saker kommer inte att fungera. När saker inte 
fungerar är det viktigt att ta lärandet och fortsätta."

"Vi var tvungna att vara tillräckligt djärva för att visa branschen vad som skulle 
kunna hända, om vi ville vara ledare i den", säger Bashford. "Om 20 år är det 
möjligt att vi kommer att sälja fler datatjänster än maskiner."

Allt är inte en dans på rosor
De många exemplen på företag som driver gränserna för vad som är möjligt 
med verkliga sensordata visar tydligt att ett betydande värde står på spel. 
Ändå står många företag inför en mängd utmaningar för att fånga in detta 
värde. Inget enskild IoT-implementering är den andra lik och de utmaningar 
som kommer upp är ofta unika för varje företags användarfall och distribution. 
Därför är IoT-implementeringar ofta skräddarsydda. Vi ger tre exempel nedan 
som beskriver de utmaningar som företagen står inför när de går från planering 
till fullskalig distribution. (Läs även Exempel 2.)
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Mellanstor tillverkare som använder sensorer för prestandahantering. 
Detta exempel beskriver utmaningarna för att distribuera IoT i en mogen 
övergiven markmiljö - från stela budgeteringscykler till förankrade operativa 
förfaranden. Faktum är att den disciplin och processorientering som krävs i en 
tillverkningsmiljö uppvisar flera hinder när man använder IoT. Andra problem 
omfattar kostnaden och avbrotten i tillverkningen dygnet runt och även om 
själva sensorerna är billiga, påverkar arbetet och driftstoppet eftermonteringen 
av alla tillgångar på fabriken.

Svårigheter att bevisa värde vid ett smart stadsinitiativ. En större amerikansk 
stad som implementerade ansluten gatubelysning med sensorer kämpade för 
att utveckla en tydlig affärsplan för projektet. Svårigheter omfattade behovet 
av att spänna över fyra federerade stadsavdelningar, anpassa sig till fördelar 
och ändra förankrade arbetssätt. Det var också en utmaning att kvantifiera 
fördelarna eftersom det saknades bra grundläggande data och några av 
de deltagande avdelningarna saknade förmågan att agera på de data som 
samlades in.

Långsamma framsteg för utrustningstillverkare som lägger till anslutning till 
sina produkter. Som tillverkare av tung utrustning lanserade företaget nya 
sensoraktiverade funktioner och var tvungna att kämpa för att få med sitt 
nätverk med återförsäljare. Återförsäljarna som var rädda för disintermediering 
var ovilliga att dela data, ta på sig extra kostnader eller driva nya produkter på 
marknaden, vilket påverkade produktens initiala dragkraft.

EXEMPEL 2 | Skräddarsydda utmaningar i implementering av sakernas Internet för företag

Exempel 1
Utmaningar hos tillverkaren som använder 
sensorer för hantering av tillgångars prestanda

Exempel 2
Värdeutvecklingssvårigheter för större amerikanska 
städer som implementerar sensorer på gatlampor

Exempel 3
Friktion i distributionen för utrustningstillverkare 
som ansluter sina produkter

Fler överlappande IoT använder 
fall över federerat avdelningar

Brist på grundläggande 
data för att kvantifiera 
ekonomiska fördelar

Stadens 
upphandlingsprocesser 
är inte konfigurerade 
för smidiga tester3

Oberoende val av 
användarfall av 
BUs begränsade 
inlärning och 
skala

Flera appar är svåra att 
integrera och navigera 
för kunderna

Dataägarskap och 
delningsutmaningar7

Oklar kostnadsdelningsmodell för 
extra funktioner med återförsäljare

En stor del av kundbasen saknade förmåga att 
analysera data i appar och få relevanta insikter

Återförsäljare motvilliga att driva 
produkten på grund av att de är rädda 
för disintermediering med kunderna

Återförsäljare behöver 
utbildning och möjligheter 
för försäljning av nya appar 
och tjänster

Juridiska och policyfrågor relaterade 
till integritet, användning, etc.

Missionskritiska 
operativa processer är 
svåra att förändra6

Få ytterligare platser 
som är villiga att välja 
att implementera

Källa: Expertintervjuer, BCG research.
1Det tog t.ex. 2-3 dagar att kringgå lokala brandväggar  2T.ex. en arbetsdag att eftermontera 1 maskin vilket innebar över ett år för att 
eftermontera en anläggning med ~ 500 maskiner 3Anskaffningsförfarande baserad på hårda kvantiteter och leveranser, inte gemensam 
test/lösning för pilottester  4Såsom dataanalys och instrumentpaneler  5 T.ex. affärsbeslut för ansluten belysning krävde att fyra 
avdelningar - parkering, brottslighet, offentliga arbeten och vatten/hållbarhet kom överens om värdet från pilottestet  6T.ex. extra tid och 
ansträngning som krävs vid leverans för att kontrollera tillagda skärmar för detektering av pistolskott  7Återförsäljare som inte vill dela 
data från tillgångar med nyckelpartner fokuserade på maskinlärning från data

Heterogena systemtyper, 
maskiner och driftsförfaranden 
över anläggningar ökar 
komplexiteten och försök 
till skalbarhet

Motvilja från verkstadspersonalen att ändra vanliga 
operativa procedurer och säkerhetsprotokoll

Allvarliga 
eftermonteringsförsök 
att distribuera 
för alla maskiner2

Oväntat längre1 tid för 
lokal IT-personal att 
ansluta maskinerPl
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Medan de IoT-experter som vi intervjuade ofta talade om deras företags unika 
försök, såsom de som beskrivits ovan, noterade de också ett antal viktiga 
framgångsfaktorer. I nästa avsnitt går vi igenom de ledande framgångsfaktorer 
som framkom av dessa intervjuer.

Ingredienser för framgång (Spoiler: Det är mer än  
bara tekniken) 
Även om tekniska utmaningar i IoT ofta står i fokus visar vår forskning 
att det finns flera viktiga ingredienser för framgång som företagen måste 
förstå om de verkligen ska kunna utnyttja den transformerande potentialen 
av sakernas Internet. Dessa breda hjälpmedel omfattar naturligtvis den 
bakomliggande tekniken, men också ledarskaps- och organisatoriska 
överväganden, partnerskap och allianser, talang, verksamhet och centrala 
verksamhetsprocesser samt affärsstrategi och logik. (Se Exempel 3.)

Tänk på långsiktiga tekniska vägkartor. Även om frågor som IT/OT-integration, 
beslut om skapa jämfört med att köpa över teknikstacken och IT-säkerhet har 
varit det man tänkte på i första hand börjar många företag sakta men säkert att 
lösa dessa problem eftersom IoT blir ett välbekant tillbehör i deras teknikmiljöer. 
I stället ändrar de fokus till andra viktiga frågor, till exempel att skapa 
långsiktig skalbar arkitektur för deras framtida behov, som är nödvändigt för 
implementeringen av nya användningsfall och den bredare utbyggnaden av IoT.

Utse ledare som respekteras i hela företaget. Genom att utvidga IoT- 
gränserna krävs ett nytt fokus på ledarskap. Och det är inte konstigt: IoT  
kräver att man arbetar över olika områden, omkalibrerar affärsmodeller, 
gör nya ledningsdragningar och att man samarbetar med tekniska och 
domänexperter. Detta är ingen lätt uppgift. Ett team eller en ledare kommer 
sällan kunna ta med all nödvändig kompetens. Ändå indikerar vår forskning att 
den största ledarskapsskillnaden mellan framgångsrika och misslyckade företag 
är närvaro eller brist på en kompetent ledare med totalt ansvar. 

 
 

 

 

EXEMPEL 3 | Sex viktiga förutsättningar för framgång i IoT

Teknik

Ledarskap och 
organisationsövervägandenIoT 

framgångsgivare

Affärsstrategi och logik

Partnerskap 
och ekosystem

Operationer 
och centrala 
verksamhetsprocesser

Talent

Källa: BCG research.
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Resultatet är att företag som vill uppfinna IoT kommer att behöva ledare som 
kan överbrygga organisationsgränser, kommunicera den strategiska visionen 
för IoT och uppnå en bred inriktning över alla deltagande team. Och som PCL, 
Bühler och flera andra ledande företag tydligt har visat, måste IoT vara ett 
företagsövergripande imperativ, med full stöd på de högsta nivåerna i företaget.

Partnerskap är ett måste, företag kan inte agera ensamma. Samarbeta med 
andra aktörer, använda domänkompetens, dela data eller utveckla tekniska 
lösningar, företag kan inte göra detta själva. Framgångsrika företag använder 
ett helt ekosystem för att stödja och påskynda deras IoT-initiativ. Ändå är 
det svårt att utveckla ett sådant ekosystem: cirka 85 % av respondenterna 
angav att affärspartnerskap är mycket utmanande att bygga upp och 
hantera. Framgångsrika företag erkänner denna svårighet och ägnar tillräcklig 
uppmärksamhet åt att främja och förvalta den uppsjö med partnerskap som 
de behöver.

Det behövs mer än bara kunskap om programvara. Talang är en ofta förbisedd, 
men ändå kritisk del av alla IoT-insatser. Att designa, distribuera och driva 
IoT kräver att tvärvetenskapliga kunskaper hålls ihop. Dessutom är IoT-
utveckling en ny muskel för många IT-avdelningar och programvaruteam. 
Många mer komplicerade än bara en programvarulösning, kräver IoT en 
omfattande kompetens, t.ex. hårdvaruutveckling, nätverk och anslutning 
samt analys. Erfarenhet av IoT-arkitektur, datavetenskap, säkerhet och AI/
ML kan vara sällsynt och utmanande att locka till sig för mer traditionella 
företag. Denna brist betonas av en tom talangpool inom viktiga områden: det 
finns bara cirka en miljon inbäddade programvaruutvecklare och dålig tillgång 
till serverutvecklare över hela världen. Företagen måste utforma sin unika 
talangsstrategi för att förvärva eller bygga upp kapacitet i sin personalstyrka 
baserat på deras utgångspunkt och de luckor som behöver fyllas i.

EXEMPEL 4 | Affärsprioriteringar och ledarskap visade sig vara större utmaningar än teknik 
Svar på frågan "Rangordna följande punkter för framgång vid implementering och skalning av 
lösningar baserat på din erfarenhet av IoT-implementeringar
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Affärsstrategi och 
logik

Ledarskap Teknik Partnerskap 
och ekosystem

Operationer och kärnverk-
samhetsprocesser

Talent Organisationsstruktur

Dedikerat totalt ägande/
ansvar för IoT-initiativ och 
anpassning mellan olika team, 
t.ex. BU, IT, Drift etc.

Anskaffa och behålla rätt 
talang och kompetens 
för att implementera 
och realisera värde från 
IoT, t.ex. HW-ingenjörer, 
inbäddade SW-utvecklare, 
datavetare etc.

Förutse och 
genomföra nödvändiga 
förändringar i centrala 
affärsprocesser och 
operativa funktioner  
i hela företaget

Identifiera rätt typer 
av partnerskap för 
att komplettera ditt 
företags möjligheter 
eller deltagande  
i ekosystem

Anskaffa, skapa och 
integrera olika lager 
i IoT-teknikstacken 
(hårdvara, programvara, 
analys, säkerhet etc.)

Nivå av inflytande, 
anställning, 
ledningssponsring och 
mandat för ledaren av 
IoT-initiativ samt graden av 
tvärfunktionellt inflytande 
och förståelse

Tydlig affärsplan, 
sammanhängande 
vision och fungerande 
affärsmodell för hur 
företaget kommer att 
skapa värde från IoT-
lösningen internt eller 
från kunder

Källa: Enkät om BCG IoT-ledare, N=177.
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Centrala verksamhetsprocesser måste ändras för att skapa värde. Att låsa 
upp framgång från IoT kräver därför en ändring i tankesätt från att tänka på 
IoT som en "ett enda förfarande" till att tänka på det som en grundläggande 
förändring av hur verksamheten drivs. Företagen bör börja med att 
säkerställa att de centrala affärsprocesser som berörs av IoT förbereds för 
att skapa värde. Det kan kräva omstrukturering av processer och även solid 
förändringshantering för att säkerställa att de nya sätten att arbeta finns 
kvar. Dessutom måste de vara säkra på att omfatta personal på golvet, till 
exempel tillverkare eller butikshanterare, i IoT-initiativ från början. De flesta 
användningsfall kräver att personalen kör de centrala affärsprocesserna på 
ett annat sätt än tidigare, antingen med hjälp av datagenererade insikter eller 
förtroende för att insikten ska automatisera åtgärder. Entusiasm från denna 
uppsättning intressenter är nyckeln.

Affärsstrategi och logik. Sist men inte minst ger följande avsnitt en djupare 
inblick i affärsstrategi och logik under rubriken "Ansluta IoT till affärsvärde."

Ansluta IoT till affärsvärde
När vi frågade chefer som var involverade i IoT för att rangordna de sex 
framgångsfaktorerna efter viktighetsgrad, uppgav mer än två av tre 
respondenter att affärsstrategi och logik var den viktigaste faktorn. Till att 
börja med måste företag som skapar IoT-erbjudanden ovanpå sina fysiska 
maskiner ofta byta affärsmodeller. Men detta är lättare sagt än gjort. Faktum 
är att nästan hälften av våra respondenter angav att ovillighet att ändra den 
befintliga affärsmodellen var den största utmaningen som företaget mötte. När 
företag skyndar sig att förnya och anta IoT, har många företag faktiskt anslutit 
maskiner och apparater utan att helt tänka på hur dessa anslutningar och 
resulterande data kommer att hjälpa till att ta itu med sina kunders främsta 
bekymren eller otillfredsställda behov.

Med produkter som förstärks av alltmer sofistikerad teknik, måste företagen 
också vara villiga att ta ned och ompröva hur de når och tjänar sina kunder. 
Till exempel en utrustningstillverkare som kände skepticism från sitt 
återförsäljarnätverk fick inte bara utveckla utbildning och möjliggörande för 
sina återförsäljare utan byggde även portaler och appar som gjorde det möjligt 
för återförsäljarna att få tillgång till kunddata och att anpassa lösningar direkt. 
Eftersom BigBelly, leverantören av IoT-aktiverade avfallshanteringslösningar, 
övergick från en affärsmodell att sälja solfångare till att sälja smarta 
soptunnor som kunde varna städer och myndigheter om deras fyllnadsnivå, 
var företaget tvunget att väsentligt ändra sitt efterförsäljningsstöd. 
Avfallshanteringsföretagen i kundbasen var inte nödvändigtvis de mest 
tekniskt kunniga. Därför var det viktigt att leverera klara, föreskrivande och 
handlingsinriktade varningar för allt från batteribyte till avancerad diagnostik 
för att säkerställa att tekniken inte blev källa till ytterligare komplexitet eller 
frustration. Företaget registrerade också tredjeparts tjänsteleverantörer för att 
hjälpa sina kunder att installera och ge service till de nya smarta soptunnorna.

För att "digitalisera" som nämns ovan, kan företag också falla i fällan för att 
försöka ansluta icke-nödvändiga enheter och maskiner eller skapa datapår 
som är "bra att ha". Däremot går framgångsrika företag oupphörligen längs 
en fungerande väg till avkastning när de gör investeringar. Som vi såg i Bühler-
fallstudien måste företagen vara försiktiga så att de inte kväver kreativitet och 
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föreställa sig alla sätt som sensorns och enhetens data från den fysiska världen 
kan ge nya möjligheter. När det inte finns ett tydligt värde kan företag behöva 
utmana sig själva för att tänka ännu bredare än vad de hittills har gjort.

Ledande företag som lyckas med IoT är smarta när det gäller att hanterar 
sina satsningar. De är akut medvetna om uppfattningen om låg effekt och 
fragmenterat värde från enklare IoT-användningsfall och är noga med att inte 
utesluta bredare transformativa användningsfall som kan ta längre tid.

Företag som misslyckas är däremot mer benägna att sakna en systematisk 
process för att välja och prioritera sina IoT-projekt (se Exempel 5). De kan göra 
misstaget att försöka för mycket, för tidigt, eller lägga för mycket vikt vid att 
få en snabb återbetalning. Ett antal IoT-leverantörer och företag som genomför 
IoT berättade för oss om att arbeta med flera hundra användningsfall. De 
mer framgångsrika företagen var kloka nog att skära ned på dessa till några 
fall, varav många snabbt insåg värdet. Faktum är att vi har upptäckt det 
är ca 15 % mer troligt att framgångsrika företag än misslyckade företag 
skapar en balanserad portfölj med större satsningar, snabba vinster och 
undersökningsalternativ. Detta är ett steg som vi rekommenderar starkt.

Data i verkliga världen blir mer tillgänglig än någonsin tidigare. I denna 
alltmer digitala och sammanhängande miljö kan skillnaden mellan företag 

som använder denna verkliga data till sin fördel och de som ligger efter kunna 
öka betydligt. Faktum är att nästa våg i IoT kommer sannolikt att se att 
ledande företag bryter sig loss från enheten och på ännu oförutsedda sätt. 
Företagen bör därför agera nu för att säkerställa att de har de grundläggande 
komponenterna på plats - komponenter som gör att de kan föreställa sig 
"konsten av det möjliga" och dra fördel av de ökade fördelarna med IoT.

EXEMPEL 5 | Framgångsrika företag är mer benägna att använda 
portföljinriktning i sina IoT-initiativ 
Svara på frågan: "Vilka av dessa uttalanden skulle du säga bäst beskriver 
planering och urval av IoT-projekt i ditt företag?"

Vi använde en portöljmetod
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Det var inte en tydlig process 
att välja IoT-projekt

Väldigt exakt

Inte exakt

MisslyckadeMisslyckade FramgångsrikaFramgångsrika

Källa: Enkät om BCG IoT-ledare, N=177.
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