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01 
Datadrivet – Inse att ni inte 
bara är ett tillverkningsföretag 
utan också ett data- och 
tjänstdrivet företag. Dämpa all 
oro kring förändringen genom att 
undervisa och lära er tillsammans 
med era kunder. 

02 
Lösningsinriktat – Utgå från 
kundernas krav och arbeta er 
bakåt. Identifiera först problem, 
ställ sedan upp hypoteser om 
processlösningar och se sedan 
hur IoT kan användas för att nå 
resultat.

03 
Säkerhet – Bygg in ytterligare 
cybersäkerhetsfunktioner i 
era IoT-lösningar efter behov 
och överväg ytterligare 
cybersäkerhetsprocesser för att 
säkerställa data och integritet. 

Från ett tillverkningsföretag till ett 
dataföretag
Johnson Controls har 120 000 anställda i fler än 150 länder och mer än 
30 miljarder USD i årlig global försäljning och har varit en av de främsta 
tillverkarna av byggteknik och bygglösningar i mer än 100 år. Se hur de 
använder IoT för att inleda nästa era av datadrivna framgångar för sina 
kunder. 

 
Titta nu 

Till sist handlar det om att utgå från kundens krav, arbeta sig tillbaka och 
identifiera vilka problem vi behöver lösa samt se vad som är det mest 
optimala sättet att lösa dessa problem.

Vineet Sinha, 
ansvarig för Enterprise Management och Smart Connected Equipment på  
Johnson Controls

Tre metoder som Johnson Controls håller högt

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/JH5o71vbPbTjbuVMq5tNKB
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Ledande energiföretag planerar för 
skalanpassad effekt av IoT
Schneider Electric sysselsätter cirka 144 000 personer och har en brokig 
historia som världsledande på energihantering och automatisering. Se 
hur de väljer och genomför IoT-projekt och planerar för skalbarhet från 
början. 

 
Titta nu 

Det första man måste göra är att hitta rätt maskin för att testa sin 
lösning. Det måste alltså vara en riktigt viktig maskin, kanske med 
en massa problem eller för vilken effekten kommer att bli enorm.

Mathieu Pompeo, 
projektledare för smarta fabriker på 
Schneider Electric

01 
Skalbarhet – Genom att skapa en 
arkitektur som kan skalanpassa 
IoT i hela ekosystem från första 
början blir det betydligt enklare 
att upprepa succéer under olika 
tillverkningssteg. 

02
Testa klokt – Hitta rätt maskin 
för att testa lösningen, en maskin 
som kan ge stora effekter så att 
ni kan visa att det finns goda 
anledningar att använda IoT och 
få stöd för att gå vidare. 

03 
Engagerad personal – Identifiera de 
färdigheter och de medarbetare som 
behövs till projektet och involvera dessa 
personer direkt. Utbilda driftpersonalen 
efter behov innan genomförandet så 
att de kan använda den information 
enheterna snappar upp. 

Tre metoder Schneider Electric håller högt

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/qdQEfLRbADr3VFvmUSG1Qw
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Framgångsrik snackstillverkare 
förbereder sig på global tillväxt
Majans är ett av de största familjeägda snacksföretagen i Australien 
och sysselsätter 120 personer i sin anläggning i Queensland. Se hur 
företaget ökar effektiviteten och moderniserar driften ett steg i taget.

 
Titta nu 

Vi såg inte IoT som en kostnad utan som en investering, och vi såg det 
som ett program för att undvika kostnader. Hela företaget var med på 
att satsa pengarna nu så att vi kan spara på vår dagliga verksamhet.
 
Andrew McManus, 
tillverkningschef på 
Majans

01 
Ekonomisk påverkan – Framhåll 
IoT som ett sätt att spara pengar 
på den dagliga verksamheten så 
att alla intressenter ger sitt stöd, 
vilket förenklar lanseringen.

02 
Börja i liten skala – Planera 
för en skalbar IoT-infrastruktur 
genom att identifiera en enkel 
produktionslinje och en eller två 
saker som ni vill mäta. Då blir det 
inte så komplicerat att samordna 
olika tekniker, maskiner och system. 
Skala sedan upp och använd 
tekniken i andra processer.

03 
Interoperabilitet – Hantera utmaningar 
med flera plattformar och tekniker 
genom att noga utnyttja/välja 
leverantörer och partner.

Tre metoder som Majans håller högt

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/EbxrgVU82mwvtXaRE7MCJv
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Introduktion

Förra gången du var på en mässa eller konferens, hörde du då talas om 
er konkurrent och hur de använder IoT? Sakernas internet (IoT) är mer 
än det senaste tekniska modeordet. Det är en revolution som kan skapa 
affärsvärde från tidigare dolda data, i synnerhet för tillverkare. 

Tveka inte inför kostnader, komplexitet eller säkerhet. Allt går att 
hantera, och ni vill inte hamna på efterkälken bara för att ni är osäkra 
på var ni ska börja med Industri 4,0. 
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Lär av ledande företag

”Är inte IoT dyrt?”

Det är enormt omvälvande för vår bransch att kunna ha mer direkt 
kontakt med slutkunderna, kunna spåra våra enheter, kunna hålla reda 
på hur enheter och prylar presterar, men sedan även komma på nya 
affärsmodeller, nya värdeströmmar som hjälper våra kunder att göra 
mer med vad de har.

Michael MacKenzie, 
vice VD för EcoStruxure Technology Platforms på 
Schneider Electric 

Det kan det vara, men behöver inte vara det. Tricket är att förstå vad 
den sanna och fullständiga kostnaden kommer att bli och vilken 
avkastning ni kan vänta er. Börja med utmaningarna. Vad försöker 
ni lösa? Sedan kan ni kika närmare på kostnaderna som förknippas 
med saken nu, den IoT-investering som krävs samt de förväntade 
besparingarna för jämförelses skull. 

Den goda nyheten är att ni inte behöver komma på allt själva. En 
betrodd partner kan hjälpa er att se realistiskt på processen och 
erbjuda flera alternativ beroende på era behov och er budget. Det kan 
gälla allt från enkla enhetssensorer som är anslutna till era befintliga 
anläggningar till en fullständigt hanterad lösning med ett pris per 
enhet, så att ni vet exakt vad det kommer att kosta nu och framöver. 

Lär av ledande företag
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”Vi vet inte var vi ska börja.”

Sätt er in i problemet är det råd jag först och främst skulle ge alla 
organisationer. Bli kär i problemet, inte i lösningen. Och när ni förstår 
problemet, leta då efter en partner som kan erbjuda framtidsrika 
lösningar som Microsoft, som jag anser är väldigt bra på denna 
marknad för tillfället.

Shane O’Neill,  
infrastrukturarkitekt och IoT-chef på  
Rolls Royce

 
Många tillverkare – särskilt små och medelstora – överväldigas av 
IoT och allt som ingår i det. Det kan vara svårt att veta var man ska 
börja, vad som bör ingår, huruvida ny teknik krävs och vilken effekt 
det kommer att ha på verksamheten. En god strategi är att börja 
i liten skala. Ni kan skala upp längre fram och investera mer på de 
områden där det är mest meningsfullt för företaget. När den första 
driftsättningen fungerar som den ska kan ni skala ut. 
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”Hur är det med säkerheten?”

Ur säkerhetssynpunkt behöver tillgångar i tillverkningsmiljön hanteras. 
Det går uppenbarligen inte att stå i vägen för tillverkningen, men man 
måste ha någon form av säkerhet i den miljön.

Doug Weber,  
verksamhetschef för analys och samarbete på 
Rockwell Automation

 
Utan ordentlig planering och tillsyn finns det risk för att IoT 
exponerar eller inför sårbarheter på områden som enhetskontroll och 
dataintegritet, så säkerheten är A och O. Men det bör inte hindra er 
från att dra nytta av IoT för att förbättra verksamheten. Det betyder att 
ni bör välja teknikpartner noga. Microsoft bygger in säkerhet på varje 
nivå i våra produkter och tjänster. Azure IoT är uppbyggt för att ge 
sinnesfrid med en heltäckande metod som ger bibehållen kontroll över 
och förtroende för data, enheter och appar. 
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267 miljarder USD
Vad tillverkare tros lägga på IoT fram till år 20201

>100 miljoner USD
Snittökningen av rörelseresultatet hos de mest 
digitaliserade företagen2

25,1 miljarder
Gartner förutspår att det kommer att finnas 25,1 
miljarder installerade IoT-enheter i slutet av 20213

IoT-tillväxt: siffrorna 
visar vägen
IoT är på uppgång i organisationer av alla storlekar, och ert 
företag behöver inte vara stort för att få fördelar av det.



11Mars 2019 Vad är IoT?

Vad är IoT?

Sakernas internet är precis vad det låter som. Era saker – maskiner, 
lastbilar, produkter, alla former av enheter och kapitalvaror – utrustade 
med sensorer för datainsamling och överföringskapacitet. Alla era 
saker är uppkopplade via internet, så era affärssystem kan ta emot och 
analysera dessa data för att generera insikter. Ni vidtar åtgärder utifrån 
dem genom enskilda beslut eller automatiskt på ett sätt som utlöses av 
en viss uppsättning villkor. 

Era saker + sensorer

Dataanalys + insikter

Åtgärder + beslutsfattande
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Hur IoT gynnar ert 
företag
Nu när ni kan utnyttja den utrustning ni redan har och använda den för att samla 
in data som ger nya insikter, hur kan ni se till att det gynnar företaget? 

Dessa åtta IoT-scenarier ger företag verkligt mervärde: 

Samla in data från enheter och 
övervaka prestanda för att 
förbättra affärssystem.

Analysera prestanda och 
tillståndet hos utrustning och 
maskiner, genomför avancerade 
analyser för att kunna förutsäga 
när underhåll krävs.

Fjärrövervakning Förebyggande underhåll

Skaffa er realtidsinsikter 
för att öka effektiviteten, 
säkerställa högre kvalitet 
och minimera förluster i hela 
försörjningskedjan.

Minska slöseriet, optimera 
effektiviteten och öka 
produktiviteten genom 
att hantera era utrymmen, 
byggnader, fabriker och fält.

Uppkopplad försörjningskedja Förvaltning av anläggningar

Blanda alla driftdata, analysera 
dem i realtid och under en 
tid med en historiker och 
optimera era förfaranden.

Växla från att sälja produkter 
till att sälja resultat för att öka 
kundernas engagemang, höja 
servicekvaliteten och stöpa om 
verksamheten.

Förträfflig drift Uppkopplade produkter

Maximera resultatet från era 
maskiner, förfaranden och 
produktionslinjer genom 
att säkerställa optimal drift i 
förhållande till konstruerad 
kapacitet. 

Övervaka, hantera och 
optimera användningen av 
mark, vatten och andra resurser 
genom att samla in data 
som ger bättre underlag för 
beslut och leder till maximal 
avkastning.

Total utrustningseffektivitet Precisionsodling
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Planera för framgång
När ni har bestämt er för att ni behöver det affärsvärde som bara 
IoT kan ge är det dags att börja planera. Enligt forskning om 
implementering av IoT som Keystone utförde 2018 är den största 
stötestenen hanteringen av interna förändringar. Ska man lyckas börja 
använda IoT krävs det helhjärtat engagemang uppifrån och ned och 
nedifrån och upp för initiativet, liksom tvärfunktionellt samarbete. Den 
interna hanteringen av förändringar brukar vara svårast för företag. 
Både ledningen och de anställda kan sätta sig på tvären, eller så kan det 
vara svårt att underlätta samarbetet mellan olika funktioner i företaget. 

Få grönt ljus av ledningen
Det kan vara svårt att få stöd uppifrån och ned om projektet bara ses 
som ett IT-initiativ bland alla andra, och att få höga chefers stöd är 
nödvändigt av ett antal skäl:

• Få de pengar som krävs

• Komma överens om mått som gäller hela företaget

• Visa att företaget har helhjärtat engagemang

• Tillhandahålla den personal som krävs för att stödja initiativet

• Underlätta för tvärfunktionella team

Betrakta detta tillverkningsscenario. Varje gång en del av 
tillverkningslinjen går sönder kostar det inte bara pengar att ordna: 
ni går även miste om vinsten som inte genereras när den är trasig. 
Och varje gång något undermåligt råmaterial, en felaktig del eller 
ett tillverkningsfel inte uppmärksammas går mycket förlorat. Men 
tänk om ni visste att det var troligt att något skulle gå galet innan 
det gjorde det? Eller om ni kunde upptäcka kvalitetsproblem före 
slutet på tillverkningslinjen? Och tänk om ni kunde upptäcka problem 
för kunderna som använder era produkter och göra service till ert 
varumärkes mellannamn? Med IoT går det.
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Motivera medarbetare att använda tekniken
Det kan vara svårt att få stöd nedifrån och upp om medarbetarna ser 
IoT som ett hot mot sina jobb och välbekanta sätt att arbeta. Men 
det är nödvändigt och kan ha en oerhört positiv inverkan på andan, 
kampviljan och det övergripande affärsresultat genom att ni

• säkerställer att organisationen har tillgång till lämplig expertis för 
att stödja ett IoT-initiativ 

• identifierar prioriterade utbildningsbehov 

• tar fram implementeringsplaner som får de flesta att ställa sig 
bakom tekniken 

• ser till att organisationen följer gemensamma mål och mått

• tydligt meddelar hur Industri 4,0 kommer att hjälpa medarbetarna 
och få organisationen att utvecklas.

Hjälp medarbetarna att förstå att de kan bidra till förändringen 
genom att kommunicera öppet och ofta, visa hur IoT kommer 
att bidra till att företagets mål uppnås samt tydligt beskriva alla 
nödvändiga förändringar av andan på företaget. Att utbilda 
medarbetarna är nödvändigt för att få deras stöd. Identifiera alla 
som har rätt egenskaper, t.ex. nyfikenhet på data och teknikintressen, 
och ge utbildning i form av e-utbildningsmoduler, IoT-videor, 
lärarledda utbildningar, expertföreläsningar eller nätkurser. Vissa 
nyanställningar krävs förmodligen också, särskilt inom områdena 
teknik, dataanalys, och IoT-ledarskap. I bägge fallen är det viktigt 
att personalavdelningen får delta tidigt.

Det är lättare att få stöd om man ser på det hela ur ledningens 
synvinkel. Det är viktigt att gestalta projektet uttryckt i hur det 
uppfyller specifika affärsbehov, och det är även viktigt att höra med 
kunderna för att kunna visa vilken effekt initiativet skulle kunna ha. 
Att kunna visa vad konkurrenterna gör är ett sätt att betona hur 
bråttom det är att konkurrera effektivt med IoT och visa att projektet 
är genomförbart, vilket bevisas av konkurrenterna.
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Bygga upp ett tvärfunktionellt team
Organisationer med vattentäta skott mellan avdelningarna brukar inte 
fungera bra med de krav digitaliseringen ställer. IoT-initiativ omfattar 
i allmänhet många avdelningar inom företaget, vilket kräver att olika 
team samarbetar och strävar åt samma håll. Det är absolut nödvändigt 
att bilda ett noga övervägt tvärfunktionellt team för att lyckas. Tre 
alternativ för att strukturera ett sådant team utkristalliserade sig 
i Keystones forskning:

• En fristående affärsenhet med ansvar för resultatet från smarta, 
uppkopplade produkter 

• En gemensam styrkommitté för alla affärsenheter med 
kunskapsledare i olika affärsenheter

• Kompetenscenter, ett separat kostnadsställe som andra 
affärsenheter kan utnyttja för att få hjälp

Om olikartade team inte pratar med varandra ägnar de sig åt 
okoordinerat arbete som leder till dåliga eller inkonsekventa 
implementeringar. Riv hindren genom att sätta samman ett 
tvärfunktionellt team så får ni information från alla de områden som 
krävs och kan bereda en framkomlig väg och garantera tillgången till 
insikter och nödvändiga data som alla avdelningar behöver. 

Binda sig för data 
För att lyckas med IoT behöver företaget ha en datadriven anda 
som innebär att datainsamling, dataåtkomst, dataintegritet och 
datasäkerhet är grundläggande aspekter av hur medarbetare 
föreställer sig den information som samlas in av enheter och sensorer. 
Detta behov av och samarbete kring data är gemensamt för alla team, 
alla funktioner och alla rörelsegrenar. Data är livsblodet för IoT, men 
hela datavärdet går bara att realisera när alla affärsenheter är med 
på noterna. Datavärdet växer exponentiellt när affärsenheterna är 
samordnade och delar med sig av sin information. 

Därför är det viktigt att ha en plan för data från början och att se 
till att interoperabilitet – däribland centralisering av information 
(i en datasjö), konsekventa gränssnitt mellan appar, standardiserade 
integrationsmöjligheter och öppna standarder – ingår som 
urvalskriterier för IoT-plattformar.
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Dessutom måste dataanalys prioriteras om det inte redan är prioriterat. 
Detta kräver att alla inblandade har datakunskap även om de inte 
tidigare har ansett att statistik och analyser är viktigt för deras jobb. 
Tillverkarna kommer att vilja optimera användningen av befintlig 
kapacitet i organisationen och även identifiera kompetensluckor på 
nya, viktiga områden, inte bara IoT och datavetenskap utan även 
arkitektur, artificiell intelligens och maskininlärning.



17Mars 2019 Kom i gång med Microsoft

© 2019 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Det här dokumentet tillhandahålls 
i befintligt skick. Information och åsikter som uttrycks i detta dokument, inklusive 
webbadresser och andra hänvisningar till webbplatser, kan ändras utan föregående 
meddelande. Risken för att använda dessa ligger på dig. Detta dokument ger dig inga 
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kopiera och använda detta dokument för interna referensändamål.

1 https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2 Keystones strategiintervjuer oktober 2015 till mars 2016; steget i rörelseresultat om 100 miljoner 
dollar bygger på medelintäkten 3,4 miljarder dollar för företagen

3 Gartner Getting Started: How to strategize, prepare, plan and manage enterprise IoT projects, 
Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 april 2018

Kom i gång med 
Microsoft
Microsoft erbjuder genom Azure IoT ett komplett utbud av säkrade 
lösningar för IoT-scenarier inom tillverkning. Vi vet hur viktigt det är 
att komma er till mötes, börja smått, bygga vidare på framgångar, samt 
erbjuda alternativ för den automatisering eller kontroll som är vettig att 
ha i företaget. 

Ni vill välja rätt partner som kan hjälpa er. Vi har stått till tillverkares 
tjänst från kontoret till fabriksgolvet i flera decennier. Microsoft har 
världens största partnerekosystem och dokumenterade framgångar. 
Vi är redo att hjälpa er, nu och framöver.

Vem kan jag prata med om IoT?

Vad kan jag dela med mitt teknikteam?

Vem kan hjälpa mig att konfigurera IoT-lösningen?

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10
http://aka.ms/talkiot
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/sv-se/
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/sv-se/
http://aka.ms/partneriot

