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Introduktion 

IoT (Internet of Things) är mer än bara en trend – 

det är en fundamental aspekt av ett företags 

digitaliseringsstrategi. Ingen behöver övertyga 

dig om att IoT är viktigt, eller att det bidrar till en 

uppkopplad värld och affärsutveckling. Det vet du 

redan, men nu måste ord omsättas i handling. Du 

vill ha svar på en viktig fråga – hur du får ut mesta 

möjliga värde av dina IoT-investeringar.  

Många IoT-projekt misslyckas av en enkel 

anledning: de behandlas som teknikprojekt i 

stället för som strategiska initiativ. Många företag 

har för bråttom att implementera IoT och tänker 

inte igenom hur tekniken kan skapa verkligt 

värde. Resultatet – ett ambitiöst projekt, men 

i grunden ett slöseri med tid och resurser. För att 

maximera dina IoT-investeringar – och förhindra 

att projektet stagnerar – behöver du en strategi 

som fokuserar på att leverera affärsvärde. 

På Microsoft har vi lärt oss mycket från vårt 

samarbete med andra företag som ditt. Våra 

partner och kunder har berättat vad som 

fungerar och vad som inte gör det. Många 

har upptäckt att det som kan tyckas självklart 

ofta förbises. I den här artikeln får du ta del 

av deras insikter så att du kan maximera 

värdet av ditt eget IoT-initiativ. Även om 

en del låter bekant, och även om du själv 

tillämpat metoderna i andra affärsprojekt, 

kan vi inte nog betona vikten av att förstå 

hur dessa metoder påverkar utfallet av ditt 

IoT-projekt. 
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Sätt er in i problemet är det 

råd jag först och främst 

skulle ge alla organisationer. 

Fokusera på problemet, inte 

lösningen. 

 

Shane O’Neill, 
Infrastrukturarkitekt och IoT-chef på 

Rolls Royce  
 

Alla framgångsrika IoT-projekt börjar med en solid grund 

Har du ledningens och 

intressenternas stöd? 

Som du redan är väl medveten om är det viktigt 

att ledningen och företagets intressenter står bakom 

ditt IoT-projekt. Som i många andra strategiska 

projekt är den här uppbackningen fundamental för 

IoT-projektets överlevnad. Men IoT kan vara knepigt, 

vilket många av våra kunder har blivit varse om. 

Eftersom det är ett viktigt steg framåt för ditt företag 

krävs involvering av hela organisationen, inklusive 

marknadsföring, försäljning, kundsupport och 

andra verksamhetsgrupper. Och vi får inte glömma 

cheferna. Utan starka chefer är ditt IoT-projekt dömt 

att misslyckas.  

 

 

 

 

 

 

Involvera intressenterna i diskussioner kring 

affärsplanen och den strategiska planeringen. Ta fram 

tydliga riktlinjer och målsättningar tillsammans, t.ex. 

för att öka åtkomsten till data inom företaget eller 

för att förbättra kundupplevelsen. Med konkreta 

principer blir det enklare för intressenter och företaget 

att prioritera viktiga aspekter i projektet samtidigt som 

du slipper lägga tid på mindre viktiga affärs- eller 

teknikfrågor. Om du inte får med dig rätt personer blir 

det svårt att uppnå önskat resultat. Om ni däremot 

kan enas om en bra affärsplan och önskvärda mål är 

risken mindre att IoT-projektet underprioriteras, inte 

får tillräckligt med kapital eller att det bara finns ”för 

syns skull”. Kontenta: Om du inte får med dig rätt 

personer från början blir det svårt att förverkliga, 

eller att ens inleda diskussioner kring, ett IoT-projekt. 

Har du ett tydligt affärscase? 

En bra affärsplan är en förutsättning för ett lyckat 

projekt. Även om de flesta företagsledare har goda 

avsikter misslyckas många IoT-initiativ eftersom 

de ses som en teknisk utmaning och inte som ett 

affärsprojekt. Man lägger mycket tid och resurser på 

tekniken: Kommer mina enheter att kunna ansluta? 

Är programvaran uppdaterad? Det här är viktiga 

frågor, men de måste ställas i kontexten av en 

affärsstrategi. Det är inte de tekniska frågorna som 

bör driva projektet, utan ett övertygande affärsmål. 

Utan ett tydligt mål bakom dina strategier kommer 

projektet att sakna fokus och leverera otillräckliga 

resultat. Faktum är att 70 % av alla IoT-projekt 

misslyckas på grund av bristande planering i de 

inledande skedena.1 De övergripande målen är givetvis 

kopplade till det unika användningsscenariot, 

organisationen, branschen osv., men det finns några 

bra riktlinjer som gör det lättare att ta sig an ett 

affärscase. 
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För att komma fram till vad du vill uppnå är det bra 

att börja med en problemformulering som tydligt 

definierar det problem du behöver lösa eller vad du 

vill uppnå. Detta är inte unikt för IoT-projekt, men 

många företag saknar erfarenhet av just tekniken. 

Därför kan en bra problemformulering kräva hjälp 

utifrån. Du är expert på det du gör, men du är 

antagligen inte expert på IoT. Att ta hjälp av en 

partner för utvecklingen av ett affärscase – och 

i vidare mening din långsiktiga IoT-strategi – kan 

vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. 

Det är ofta bra att avgränsa ett projekt till de 

funktionsområden där förbättringarna skulle få 

störst genomslag, till exempel kundrelationer, 

leveranskedja eller verksamhetsdrift. Exempelvis 

kanske en minskning av skrotkostnaderna med 1 % 

kan leda till betydande besparingar och eliminering 

av onödigt avfall. Med ett enda fokusområde blir det 

lättare att begränsa kostnaderna och tydliggöra 

fördelarna. Utan fokusområde blir det svårare att 

se hur avkastningen påverkas eftersom det är svårt 

att kvantifiera relaterade kostnader och förväntat 

resultat. Ett av de bästa tipsen från våra kunder 

när det gäller valet av affärscase är att börja i liten 

skala och snabbt skapa värde. Företag talar om 

omvandling och omorganisering, men drunknar 

snabbt i komplexiteten. Du behöver snabba vinster 

för att bevisa att ditt affärscase håller. 

När du har definierat ett fokusområde och de 

underliggande principerna måste du ringa in 

vad det är du vill uppnå. Försöker du sänka 

kostnaderna? Öka intäkterna? Vill du utöka 

tjänsteutbudet? Här är två vanliga metoder som 

du kan överväga: 

Effektivisera verksamheten 

Kanske är du en tillverkare som vill effektivisera 

produktionen, eller en återförsäljare som vill 

effektivisera lagerhanteringen. I scenarier som 

dessa kan IoT hjälpa dig att göra det du redan gör, 

men bättre. Ett exempel är ett multinationellt2 

energibolag som installerade IoT-enheter i sina 

värmeväxlare (en enhet som avlägsnar värme från 

vätskor som passerar genom den i samband med 

anläggningens bränslebehandling). Sensorerna 

samlade in och skickade data till molnet där 

de analyserades i realtid för att kontrollera 

utrustningens skick och förutsäga framtida drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maximera avkastningen: Minska komplexiteten och få ut mer värde av Internet of Things // 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med den här lösningen fick företaget en bättre och 

mer direkt insyn i värmeväxlarnas skick, samtidigt som 

man kunde förhindra oplanerade avbrott och 

optimera underhållet. Resultaten var snabba och 

tydliga – företaget sparade mycket tid och pengar på 

maskinunderhåll. Senare valde man även att utöka 

företagets övervakningssystem till annan utrustning, 

så att man fick ut ännu mer av IoT. Ett annat exempel 

är ett europeiskt elbolag3 som genom att utrusta sitt 

nät med anslutna sensorer och tillämpa avancerade 

analyser kunde skapa ett självgående, responsivt elnät. 

Företaget kunde förutse framtida efterfrågan och 

samtidigt utnyttja nya distribuerade resurser för att 

möta efterfrågan utan att bygga nya kraftverk. 

Resultatet var ett motståndskraftigt och flexibelt nät 

som avsevärt förbättrade företagets service och 

gjorde det möjligt att utnyttja befintliga resurser 

bättre. Potentialen är uppenbar – se bara vilken effekt 

olika scenarier med fjärrövervakning och förutsägande 

underhåll har fått inom alla branscher.  

Den här typen av scenarier kan utgöra en stabil 

grund som du kan skala och utöka din lösning på. 

 

 

 

Omvandla din affärsmodell 

Bortsett från effektivitetsvinsterna kan IoT även driva 

på förnyelse och förändringar i din affärsmodell. I en 

färsk Forbes-undersökning av 700 chefer använder 

60 % redan IoT för att omvandla eller expandera 

befintliga tjänster.4 

Exempelvis implementerade ett globalt 

livsmedelsförpackningsföretag IoT 

i etapper för maximal effekt. Man började 

med att effektivisera tillverkningen, 

integrerade de insikter man fick i 

hela verksamheten och förändrade 

sedan företagets affärsmodell 

i grunden. Hur gjorde de? Det 

första steget var att lära sig mer 

om maskinerna på kundernas 

anläggningar. Genom att utrusta 

maskinerna med sensorer kunde 

man samla in och analysera data 

som gav utförlig information om 

maskinernas prestanda. Den här nya 

informationen gjorde det enklare 

att förstå varför vissa maskiner 

presteradebra men inte andra. 

Med den informationen kunde företagets sälj- och 

teknikteam sedan hjälpa kunderna att maximera nyttan 

av deras maskiner. Som ett sista steg utvidgade man 

omvandlingen bortom effektivitetsvinsterna och 

de nya insikterna och implementerade en helt ny 

affärsmodell. Man såg möjligheten att hjälpa andra 

företag att dra fördel av de erfarenheter man gjort 

genom att erbjuda högkvalitativa förpacknings-, 

design- och leveranskedjetjänster i stället för att 

begränsa sig till att bara sälja maskiner och 

förpackningsmaterial. På detta sätt kunde man 

åstadkomma en genomgripande omvandling – från 

ett traditionellt förpackningsföretag till ett 

konkurrenskraftigt och modernt teknikföretag. Men vi 

får inte glömma en av de mest attraktiva aspekterna 

med IoT – hur resultatet påverkas. 41 % av de chefer 

som tillfrågades av Forbes säger att IoT har medfört en 

årlig vinstökning på mellan 5 och 15 %, och menar att 

affärsomvandlingen har haft en avgörande roll för att 

uppnå detta resultat. Här är det dock på sin plats att 

återigen betona fördelarna med att börja i liten skala, 

med förankring i den övergripande affärsstrategin. 

 

41 % 
av cheferna säger 

att IoT har 

medfört en årlig 

vinstökning på 

mellan 5 och 

15 % 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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Tar du hänsyn till den övergripande 

strategin? 

Företag gör ofta två vanliga misstag när de utvecklar 

IoT-strategier. För det första är många för ambitiösa — 

de vill omvandla allt på en gång och blir 

överväldigade. Andra företag lyckas väldigt bra på kort 

sikt, men upptäcker senare att de inte har någon tydlig 

plan för hur den initiala framgången kan utvecklas till 

en mer omfattande och hållbar strategi. 

Som vi nämnde tidigare är det en bra idé att börja 

smått och skapa värde snabbt. Staka ut dina mål och 

skapa bra förutsättningar för framtida framgångar 

genom att definiera en långsiktig affärsstrategi som 

ä  anpassad till IoT. Genom att integrera IoT i den 

större kontexten av en övergripande digital strategi blir 

det enklare att bygga vidare på lösningen eller att 

införliva den i affärsprocesser. 

Du kan till exempel extrahera data från maskinerna på 

fabriksgolvet, men om du inte har en strategi för att 

tolka och tillämpa de insikter du får hamnar du lätt i 

e  återvändsgränd. Som andra nya affärsprojekt är IoT 

som mest lönsamt när det hanteras som ett strategiskt 

affärsinitiativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om ditt 

ursprungliga 

affärscase 

inte passar 

in i den 

övergripande 

strategin är det ett 

tecken på att du kan 

behöva se över och 

modifiera det. 

Kan du kvantifiera affärsvärdet? 

Att kvantifiera det resultat du vill uppnå är avgörande 

för att lyckas och för att maximera värdet av dina 

investeringar. Vi hör detta gång på gång från 

våra kunder och samarbetspartner. Väldefinierade 

mätvärden hjälper dig att förankra projektet, att 

identifiera rätt intressenter, att se till att du har 

löpande finansiellt stöd, samt att justera dina 

affärsstrategier i enlighet med dina mål. Om ditt mål 

är att förbättra frontmedarbetarnas effektivitet, 

sänka forsknings- och utvecklingskostnader, öka 

merförsäljningen av eftermarknadstjänster, erbjuda 

nästa generations prenumerations- och tjänstmodeller 

eller bara att få insyn i specifika resursdata, bör det 

kvantifierbara affärsvärdet fungera som en kompass 

för IoT-projektet under hela dess livscykel. Utan denna 

solida grund riskerar projektet att avstanna om 

intressenterna anser att resultatet inte uppväger 

kostnaderna, eller om andra omvandlingsprojekt 

med tydligare affärsvärde prioriteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

av alla IoT-projekt 

misslyckas på grund 

av bristande 

planering i de 

inledande skedena1. 

70 %  



 

Maximera avkastningen: Minska komplexiteten och få ut mer värde av Internet of Things // 8 

Maximerad avkastning kräver effektivt genomförande

Utvecklar du affärs- och 

teknikstrategierna parallellt?  

När du har definierat ditt affärscase är det dags 

att utarbeta de övergripande affärs- och 

teknikstrategierna. En av de vanligaste fallgroparna 

i IoT-projekt är att inte utveckla strategierna parallellt 

med varandra. Alltför ofta behandlas IoT-projekten 

som traditionella IT-lösningar. Men IoT kräver att du 

lägger samma vikt vid de processer och kulturella 

normer som måste förändras för att införliva nya 

insikter och möjligheter. Visst finns det ett värde i att 

ansluta maskiner och samla in data, men den verkliga 

effekten kommer av att göra data tillgängliga för rätt 

personer vid rätt tidpunkt. Gång på gång påpekar 

våra kunder att de företag som ger medarbetarna 

djupare inblick i verksamheten är de som 

verkligen maximerar nyttan av IoT. Om affärs- och 

teknikstrategierna planeras var för sig kommer du 

oundvikligen att stöta på problem, allt från 

kostsamma förseningar till ökad risk för 

säkerhetsproblem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risken finns att du utvecklar teknik och processer som 

inte är kompatibla, vilket i sin tur ökar risken för 

problem längre fram. Dessutom kan det bli svårt att 

på ett heltäckande sätt utvärdera kostnaderna inom 

hela verksamheten – ett viktigt steg för att säkerställa 

intressenternas fortsatta stöd. När du planerar affärs- 

och teknikstrategier är ändpunktssäkerheten en viktig 

faktor. Anslutna enheter genererar stora mängder 

data, både för ditt företag och för dina kunder. Du 

måste bygga in säkerhet på varje nivå för att skydda 

enheterna både fysiskt och virtuellt, och se till att alla 

data hanteras och skyddas på ett säkert sätt. 

Molntjänster kan vara en effektiv lösning, men 

säkerhetsrisker måste identifieras och åtgärdas i  

varje steg under dataresan. Det säger sig självt att 

säkerhetsrisker kan ha en negativ inverkan på 

avkastningen och medföra oväntade kostnader.  

Tittar du på kostnaderna på rätt sätt? 

Det affärscase som du tar fram i början av projektet 

bör tydligt visa att resultatet uppväger kostnaderna. 

Du vet redan hur man bestämmer ROI, och IoT-

projekt bör behandlas precis som andra strategiska 

initiativ i detta avseende. Tyvärr bedömer många 

företag fortfarande kostnaderna på fel sätt. De 

fokuserar på tekniken, när de i stället borde titta på 

affärsrelaterade kostnader. Teknikkostnaderna är 

antagligen mindre jämfört med drift- och 

tjänstkostnaderna.

Teknikkostnaderna 

är förmodligen mindre 

jämfört med drift- och 

tjänstkostnaderna. 

Tips 
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I själva verket är kostnaden för själva tjänsten, som 

ofta står i fokus när man diskuterar IoT, sällan 

signifikant jämfört med kostnaderna för hårdvara, 

underhåll, leveranskedja och service. Det är dessa 

faktorer som kullkastar många affärsplaner, särskilt 

när du behöver skala. För många företag är det bra 

att fokusera kostnadsfaktorerna på driften. Eftersom 

IoT involverar hårdvara och anslutningar behöver du 

processer för att installera fysiska enheter och byta 

ut utrustningen när den går sönder. Låt säga att du 

tillverkar industripannor. Du behöver en process för 

att installera enhetens sensorer och anslutningar. 

Du kan även behöva justera pannornas design så att 

anslutna enheter kan installeras på ett enklare och 

mer effektivt sätt. Om du säljer pannorna och ett 

underhållsabonnemang som bygger på automatiska 

arbetsorder måste du allokera underhållspersonal 

och tekniker på ett sätt som uppfyller de nya kraven. 

Även inom detta område kan det vara bra att 

överväga ett partnersamarbete eftersom en 

servicepartner kan vara till stor hjälp. Men oavsett 

hur du genomför dessa förändringar, så är det här 

som de flesta kostnaderna kommer att ligga – 

i förändringarna av själva verksamheten. 

 

MVP eller koncepttest? 

När du går från planering till implementering finns 

det ett antal saker som du bör tänka på. För det 

första rapporterar många kunder bra resultat och 

kortare tid till värde när de börjar med en MVP-

produkt (Minimum Viable Product). På dagens hårt 

konkurrensutsatta marknad är MVP:er ett bra sätt att 

snabbt få ut en produkt på marknaden. 

De gör att du kan börja i liten skala och expandera 

när du vet att de anslutna enheterna gör vad de är 

avsedda att göra och att de uppfyller de fastställda 

målvärdena. MVP:er hjälper dig också att identifiera 

potentiella problem som kan uppstå när du 

implementerar och skalar produkten. I detta skede 

upptäcker många företag problem, t.ex. att det går 

åt för mycket tid till implementeringen av enheter 

och anskaffningen av hårdvara eller till integreringen 

av IoT-produkter i företagets fakturerings- och CRM-

system. MVP:er är ett effektivt sätt att börja integrera 

tjänster så att det går snabbare att skala 

implementeringar längre fram, men en annan 

möjlighet är ett koncepttest (PoC, proof of concept). 

Avsikten med en MVP är att snabbt få ut en 

fungerande produkt på marknaden. Ett koncepttest 

är däremot ett internt test som syftar till att 

demonstrera och validera produktfunktioner. Om du 

bestämmer dig för att genomföra ett koncepttest är 

det en bra idé att sätta upp tydliga affärsmål och att 

i efterföljande steg göra anpassningar om målen 

uppfylls. Bestäm till exempel om du vill minska 

skrotkostnaderna med 2 % eller effektivisera 

underhållet med motsvarande 1 %.  

Det är också viktigt att ett koncepttest inte blir 

ett hinder som bromsar utvecklingen. Genom att 

i förväg säkra ledningens godkännande vet du att  

du genast kan gå vidare med nästa fas i projektet om 

målen uppnås under koncepttestet. Annars riskerar 

du att hamna i en ond cirkel där du om och om igen 

behöver intressenternas och chefernas godkännande 

för att fortsätta, vilket ödslar både tid och resurser.
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Till sist måste du bestämma dig för om du ska ta in 

en kunnig partner. Oavsett om du går vidare med en 

MVP eller ett koncepttest kan en partner påskynda 

förloppet och hjälpa dig att undvika vanliga fallgropar. 

Om du vill skala och få ut produkter snabbt är det 

bra att ha en partner som är redo att sätta igång 

direkt. Systemintegratörer (SI) och oberoende 

programvaruleverantörer (ISV) är särskilt viktiga i detta 

fall. Och när du går över från koncepttest eller MVP till 

produktion kan en partner hjälpa dig med ytterligare 

behov, t.ex. datastyrning och drift.  

Hur kan du få ut ännu mer värde 

av IoT, och inte bara begränsa det 

till det ursprungliga projektet? 

De kunder som får ut mest av sina investeringar 

behandlar inte IoT-projektet som ett avgränsat 

projekt med ett begränsat användningsområde. 

Synlighet och insikter kan – och bör – integreras i 

andra aspekter av verksamheten. Våra kunder väljer 

oftast att utöka IoT antingen till nya affärsprocesser 

eller till nya scenarier. Genom att utöka IoT till nya 

processer kan du dra nytta av din tidigare framgång 

och det du lärt dig. Börja i liten skala genom att 

implementera en eller ett par nya funktioner i det 

befintliga systemet. Förfina dina data, justera 

processer, skala lösningen och upprepa. Om du till 

exempel har implementerat IoT i utrustningen på 

en fabrik, kan du expandera lösningen till andra 

anläggningar för att effektivisera tillverkningen ännu 

mer. Och vi menar inte bara den fysiska hårdvaran – 

du kan även skala de datadrivna insikter och 

effektivitetsvinster du fått, eller utbilda medarbetare 

och säljteamet. Om du exempelvis började med att 

övervaka maskiner för underhållsändamål kan du 

titta på hur informationen som samlas in av 

sensorerna kan användas på andra sätt. Kanske 

kan de övervaka strömförbrukningen eller tider 

med hög belastning. Förutom effektivitetsvinsterna 

i underhållscykler kanske du kan optimera lager- 

och leveranskedjeprocesser. 

Ett annat sätt att utöka värdet är att integrera den 

teknik som du redan har implementerat i nya 

scenarier. Med anslutna enheter installerade blir det 

lättare att experimentera med innovation och nya 

strategier. Du kan börja fundera på bredare digitala 

omvandlingsprojekt, t.ex. nya affärsmodeller och 

tjänster. Ett olje- och gasbolag5 installerade 

exempelvis sensorer i sina pumpar för att kunna 

övervaka och konfigurera pumpinställningar och 

driftåtgärder på distans. På så sätt behövde man 

bara skicka ut tekniker för reparation eller underhåll 

då det var nödvändigt. När enheterna hade anslutits 

såg man möjligheten att utnyttja artificiell intelligens 

(AI) och maskininlärning för att implementera 

funktioner som både kunde förutse problem innan 

de inträffade och förhindra fel eller avbrott. 

Resultatet blev en säkrare och effektivare 

arbetsplats. Det här är bara ett exempel, men det 

finns otaliga möjligheter att utöka värdet med IoT. 

Genom att arbeta med en erfaren partner kan du 

förutse och planera för nästa steg. Och i takt med 

att användningsscenarierna för IoT fortsätter att 

utvecklas kommer dina möjligheter att skapa och 

utöka värdet bara att fortsätta att växa. 

Kunder rapporterar ofta 

bra resultat och kortare 

tid till värde när de börjar 

med en MVP-produkt 

(Minimum Viable 

Produkt). 

Tips 
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Sammanfattning 

Det finns ett skäl till att blickarna vänds mot IoT – 

fördelarna är obestridliga och framtiden är ljus. 

Faktum är att 94 % av de chefer som tillfrågades av 

Forbes räknar med en vinstökning på mellan 5 och 

15 % till följd av IoT. Och även om vi är medvetna om 

de utmaningar som IoT-lösningarna medför, ser vi 

hur våra kunder övervinner dem och skapar enormt 

stort värde. Många av de lärdomar som de delar med 

sig av är självklarheter, men som du säkert märkte 

finns det flera gemensamma teman. Genom att noga 

tänka igenom varje steg och genom att hela tiden ha 

de strategiska målen i åtanke, är chansen mycket 

större att du får alla med dig och att projektet blir 

framgångsrikt. Och du behöver inte göra resan själv – 

det finns många erfarna partner som gärna delar 

med sig av sin kunskap och hjälper dig varje steg 

på vägen. 

Ta nästa steg i dag 

Behöver du hjälp med att komma igång med IoT eller 

att öka takten? Kolla in Microsofts partnerlista här 

och planera in en workshop om hur du skapar 

affärsvärde. 
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