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Sammanfattning 

Följande examensarbete har genomförts inom Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik, 
Industriell Ekonomi och Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Hållbar 
Produktionsutveckling. Studien har utförts på uppdrag av Alfa Laval Lund AB, vid enheten Business 
Unit GPHE, under vårterminen 2019. 

Målet med detta arbete har varit att utföra en kartläggning av intressenter i det digitala 
ekosystemet, identifiera kundbehov och aktörer på marknaden inom området prediktivt underhåll 
och uppkopplade produkter samt att definiera möjliga affärsmodeller. Alfa Lavals förväntningar av 
projektet har varit att resultatet skall understödja uppfyllelse av kundernas behov samt att bolaget 
skall erhålla en överblick av det digitala ekosystem som idag växer fram.  

Under genomförandet har metoder såsom research av intressenter samt intervjuer varit centrala. 
Efterforskningar av bolag har skett med avsikten att utforma en kartläggningsmodell. Intervjuer 
med aktörer och slutkund har varit till stöd för att undersöka i vilka fall uppkoppling skapar 
kundvärde samt för att få en helhetssyn kring andra spelares strategier inom digitaliseringen. 
Litteraturstudier har omfattat information beträffande Internet of Things, Connectivity, Industri 4.0, 
prediktivt underhåll samt affärsmodellering. 

Resultatet har visat att de mest förekommande kundbehoven är statusmonitorering av utrustning, 
prediktivt underhåll och högre produktivitet med flera, vilka alla har anknytning till att kunden vill 
minska sina kostnader. För det digitala ekosystemet kan det konstateras att det aktuella läget är 
ganska splittrat samt att det ständigt dyker upp nya lösningar och spelare som försöker positionera 
sig på marknaden. Studien visar likaledes att uppkopplingen till internet bidrar till uppkomst av nya 
erbjudanden i form av tjänster, varför det förekommer ett ökat behov av att implementera nya 
serviceinriktade affärsmodeller med nya intäktsströmmar baserade på prenumerationer.  

Nyckelord: Internet of Things, Uppkoppling, Industri 4.0, Prediktivt underhåll, Digitalisering, 
Digitala ekosystem, Identifiering av kundbehov, Kartläggning av aktörer, Affärsmodellering
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Abstract 

This thesis degree project has been submitted for the degree program in Mechanical Engineering, 
Industrial Business Administration and Manufacturing, at KTH Royal Institute of Technology, 
Department of Sustainable Production Development. The study has been carried out on behalf of 
Alfa Laval AB, Business Unit GPHE, during the spring term 2019.  

The goal of this thesis has been to perform a survey of interests in the digital ecosystem, identify 
customer needs and market players in the field of predictive maintenance and connected products, 
along with suggesting on possible business models. Alfa Laval’s expectations have been to receive an 
overview of the currently emerging digital ecosystem and that the project should support the 
fulfillment of customer needs.  

Interviews and research of stakeholders have been central methods during the implementation. In 
the project an investigation was made of different companies to design a mapping model. The study 
included in-person interviews with market players and end customers to support the survey on 
cases in which connectivity creates customer value and also to get an overview of strategies used by 
different market players in digitization. The literature studies have covered topics regarding 
Internet of Things, Connectivity, Industry 4.0, predictive maintenance and business modelling.  

The result has shown that the most common customer needs are asset status monitoring, predictive 
maintenance, higher productivity and others, all of which are related to the customer’s desire of 
achieving cost reduction. For the digital ecosystem, it can be stated that the current situation is 
fragmented and that there is a constant emergence of new solutions with quick implementations 
and new players trying to position themselves in the market. The study also shows that connectivity 
contributes to the development of new types of services, thus causing an increased need of 
implementation of new service-oriented business models with new revenue streams based on 
subscriptions. 

Key-words: Internet of Things, Connectivity, Industry 4.0, Predictive maintenance, Digitalization, 
Digital ecosystems, Identification of customer needs, Mapping of companies, Business 
modelling  
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1. Inledning 
I det första avsnittet redogörs de moment som är underlag till arbetet. Här presenteras verksamheten, 
bakgrund, problemdefinition, syfte och mål, metodik samt arbetets omfattning. 

1.1 Bakgrund 
 
Verksamheten  

Alfa Laval är ett aktiebolag som grundades år 1883 av den svenske civilingenjören, Gustaf de Laval. 
Företagets första framgångsrika produkt var mjölkseparatorn som fortfarande är en stor del av 
verksamheten. Idag tillverkar bolaget även pumpar, ventiler och värmeväxlare.  

De tre nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering har en avgörande 
betydelse för industrier och Alfa Lavals expertis innehar här en dominerande ställning.  

Bolaget har 17 000 anställda samt 40 fabriker och utvecklingsenheter över hela världen, varav 
huvudkontoret och den största fabriken med fokus på värmeväxlaren är placerad i Lund.  

Tillväxten är viktig, varför ca tre procent av vinsten återinvesteras på forskning och utveckling. 
Detta resulterar i att företaget lanserar 35–40 nya produkter varje år.   

Nya produkter och tjänster är nyckeln till lönsam tillväxt och i dagsläget strävar Alfa Laval mot att 
kontinuerligt följa med den tekniska utvecklingen för att bidra till en mer hållbar framtid. Detta 
genom att uppgradera värmeväxlarutbudet mot så kallade smarta värmeväxlare. 

Värmeväxlare  

Värmeväxlaren är en anordning vars syfte är att överföra 
värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet brukar oftast 
vara i vätskeform eller i gasform, exempelvis vatten eller luft.  

En värmeväxlare kan användas i 
många olika sammanhang, allt från i 
olika tillverkningsprocesser till 
reglering av temperaturer i byggnader. 
Den kan exempelvis användas vid 
nedkylning av öl i ölprocessen, vid 
uppvärmning av vatten för vardagligt 
bruk eller vid kylning av luften i 
kylskåp. 

På grund av att det finns så många olika 
användningsområden förekommer idag ett omfattande sortiment med 
olika värmeväxlare. Det finns ca 45 000 olika artikelnummer med olika 

konfigurationer som anpassas efter behov. Konfigurationerna kan variera i material, storlek, 
packning och m.m. 

 

Nuläge 

Globalt sätt sker en god utveckling där Alfa Laval får en stor roll att komma in och påverka med sina 
produkter. Det finns ett ökat behov av energibesparing. Det finns många miljölagar som medför att 

Figur 1.1: Plattvärmeväxlare, CD 

Figur 1.2: Plattvärmeväxlare, 
Compabloc 
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företag behöver ta hand om sina produkter på rätt sätt. I Europa, där levnadsstandarden är hög, har 
människan redan tillgång till mycket som exempelvis varmt vatten i duschen. Men det finns 
fortfarande många u-länder som saknar sådana tillgångar, vilket medför att marknaden ständigt 
växer. Supermarkets i Afrika behöver kyla, medan i Kina handlar det mer om energibesparing och 
att minska utsläpp. Mycket av det som händer runtom i världen försöker Alfa Laval vara med på. 

Studier har visat att nedsmutsning i värmeväxlare kan vara orsaken till 1–2,5% av de globala CO2-
utsläppen. Nedsmutsningen leder till att värmeväxlarnas effektivitet försämras, vilket orsakar en 
ökad energiförbrukning. Detta medför i sin tur högre driftkostnader och den ökade 
energiförbrukningen är vad som står bakom den förhöjda koldioxidutsläppen. 

Följaktligen har Alfa Laval som mål att minska detta avfall genom att monitorera och optimera 
användningen samt underhållet av sina värmeväxlare, vilket kommer att åstadkommas med hjälp av 
moderna digitaliseringstekniker.   

Smarta värmeväxlare 

Uppgraderingen av värmeväxlarutbudet mot smarta värmeväxlare sker genom utnyttjande av de 
senaste digitaliseringsteknologierna, Internet of Things (IoT) och State-of-the-art 
tillståndsmonitorering. Med hjälp av dessa teknologier kommer användaren kunna erbjudas en 
optimerad energieffektivitet och en kostnadsoptimering.  

De smarta värmeväxlarna är försedda med sensorer som kontinuerligt kan monitorera och 
övervaka prestandan. Med hjälp av sensorerna möjliggörs detektering och mätning av halten på 
olika typer av beläggningar som är orsaken till energiförluster. 

Data som sensorerna samlar in skickas till en 
molntjänst, där Alfa Laval kan analysera utfallen 
tack vare sina nyutvecklade algoritmer och 
dataanalysverktyg. För att möjliggöra detta hos 
kund behöver den smarta värmeväxlaren vara 
uppkopplad, så att information ständigt kan 
skickas till Alfa Laval. Slutresultatet blir att man 
åstadkommer ett optimerat underhållsschema 
samt en energi- och kostnadsjämkning, vilket 
medför en reducerad energianvändning och en 
minskad total driftkostnad för kunden. 
Samtidigt minskar de globala utsläppen, vilket 
är väsentligt för miljön och den hållbara 
utvecklingen.  

 

  
Den smarta approachen med den uppkopplade värmeväxlaren och den insamlade datan, erbjuder 
även kunden förmån såsom serviceplanering och verktyg för förebyggande underhåll. Med hjälp av 
den erhållna informationen går det således att undvika oplanerade produktionsstopp. 

Om en komponent skulle gå sönder exempelvis under shipping från USA till Europa, måste det 
finnas servicetekniker i Europa och inte bara i USA. I ett sådant scenario kan uppkoppling vara 
avsevärt, då Alfa Laval med hjälp av sensorerna skulle kunna identifiera eventuella fel i 
värmeväxlaren för att planera en service i förväg. I dagsläget, då uppkoppling inte förekommer 

Figur 1.3: Connectivity, Cloud Computing 
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fullkomligt, skickas istället servicetekniker långt ut för att undersöka status innan åtgärder kan 
vidtas.  

I och med att värmeväxlaren har ca 45 000 olika artikelnummer med olika konfigurationer kan 
uppkoppling även vara till nytta här. Detta då det går att avläsa information om produktens olika 
konfigurationer. Uppkoppling möjliggör inte bara mottagande av data om hur produkten mår, utan 
även om vem den är och vilka delar den består av. 

En värmeväxlare skulle även kunna identifieras med QR-koder. Information kan i detta avseende 
erhållas med hjälp av en applikation i en smart enhet, där koderna som finns påklistrade på 
värmeväxlaren fotas. QR-koderna är anslutna till databaser och ger användaren direkt access till 
data, användarinstruktioner samt information om tillgänglighet på reservdelar. Med hjälp av 
artificiell intelligens (AI) kan applikationen även möjliggöra identifiering av fel som t.ex. rost och 
andra defekter. QR-koderna bidrar också med information om konfigurationer, material, var 
produkten finns och hos vilken kund den ska användas efter försäljning. Med denna utrustning kan 
kunden få tillgång till prestandan samt verktyg för serviceoptimering. Till skillnad från sensorerna 
kan QR-koderna dock inte bidra med data om nuvarande tillstånd på värmeväxlaren. 

1.2 Problemformulering 

Med hjälp av kontinuerlig inlärning och utveckling av den insamlade datan, ger den smarta 
systemutrustningen möjlighet för Alfa Laval att över tid introducera nya funktioner och verktyg. 
Industri 4.0, prediktivt underhåll, ställer nya krav på Alfa Laval som företag och därför behövs en 
identifiering och uppfyllelse av kundernas behov inom området. 

Den digitala transformationen bjuder konstant in nya teknologier, tjänster och leverantörer till 

marknaden, vilket medför ett ökat behov av en kartläggning av aktörer. Därmed vill avdelning 

Business Unit GPHE låta författarna medverka med en mappning av olika intressenter samt 

kartlägga deras och Alfa Lavals position i det digitala ekosystemet. 

Alfa Lavals avsikt är att erbjuda sina kunder ett värde med uppkopplingen för att skapa möjlighet 
att sälja in sin tjänst. Bolaget vill möjligen bygga upp murar kring sin produkt som bara de har 
kunskap om samt på det viset hålla ute konkurrenter som också erbjuder underhållstjänster. 
Företaget är även försiktig med att inte sprida kunskapen om sina produkter, då algoritmerna inom 
uppkopplingen är centrala till Alfa Lavals kunnande. Dessa får därför inte hamna i fel händer, vilket 
benämns med ”Security in sharing data”. 

I dagsläget går företaget ut till sin kund, monitorerar värmeväxlaren och meddelar kunden om hur 
produkten kan optimeras. I samband med monitoreringen kan Alfa Laval möjligen koppla upp 
kundens värmeväxlare. Därmed är frågeställningen när och för vad man kan börja ta betalt samt 
vart gränsen går för detta. Identifiering av vid vilken tidpunkt uppkoppling skapar tillräckligt med 
kundvärde skulle kunna underlätta för Alfa Laval att avgöra när de kan ta betalt för sin tjänst. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete på enheten Business Unit GPHE vid Alfa Laval Lund AB, var att utföra en 
mappning av det digitala ekosystemet, identifiera kundbehov och aktörer på marknaden inom 
området prediktivt underhåll och uppkopplade produkter samt att med detta som grund definiera 
möjliga relevanta affärsmodeller. 

Alfa Lavals förväntningar på arbetet var att resultatet ska bidra till att främja uppfyllelse av 
kundernas behov samt att företaget skall erhålla en överblick av de digitala ekosystemen som idag 
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växer fram. Bolaget önskade en redogörelse av de aktörer som finns på marknaden samt en 
beskrivning av de viktigaste kundbehoven. 

Målet omfattar således, 

- Utföra en komplett mappning av intressenter samt deras position i det digitala ekosystemet. 
 

- Identifiera kundbehov och aktörer på marknaden inom ämnet prediktivt underhåll samt 
uppkopplade produkter. 
 

- Föreslå olika affärsmodeller med grund av ovan mappning. 
 

Företagets önskemål är, 

- Erhålla en rekommendation på föredragen affärsmodell samt en djupare analys av denna.  
 

1.4 Metodik 

Nedan presenteras de arbetsmetoder som skall tillämpas för att nå målet. 

- Möten och intervjuer med serviceorganisationen för att förstå verksamheten. 
 

- Möten och intervjuer med interna experter inom IoT och Connectivity för att förstå teknologin 
samt ekosystemet.  
 

- Intervjuer med företagets försäljningsbolag för att förstå kundbehov och affärsmodell. 
 

- Intervjuer med slutkunder för att definiera kundbehov. 
 

- Undersökningar och intervjuer via möten, mail och telefon till en specifik urvalsgrupp med 
hjälp av frågeformulär. 
 

- Efterforskningar online, rapporter, studier samt vetenskapliga artiklar inom området. 
 

- Eventuell benchmarking av andra bolag i liknande branscher. 

 

1.5 Omfattning 

Undersökningen omfattar produktgruppen packningsförsedda värmeväxlare, affärsområdet service 
inom energisektorn och fokusområdet prediktion och uppkopplade apparater. Kundgruppen avser 
fjärr-värme/kyla, datacenter-kylning samt stora industriella kunder. 

Frågor som skall besvaras under arbetet är, 

- Hur ser det digitala ekosystemet ut idag? 
 
Det digitala ekosystemet skall presenteras i en modell där de olika aktörerna grupperas och 
beskrivs. Med hjälp av benchmarking ska det även fås fram hur andra bolag som kommit 
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långt med connectivity går tillväga. 
 

- Vid vilken tidpunkt skapar uppkoppling tillräckligt med kundvärde? 
 
Genom att förstå de viktigaste kundbehoven samt när tjänsten skapar tillräckligt med 
kundvärde skulle företaget kunna avgöra när och hur man ska ta betalt. 
 

- Var ska Alfa Laval bygga sin inre styrka? 
 
Företaget vill hitta och utveckla den optimala affärsmodellen gällande arbete med partners 
samt tredjepartsleverantörer. Bolaget vill ta reda på vilken roll som ska tas med andra 
intressenter inom området, d.v.s. om det ska handla om partnerskap eller konkurrens. 

 

1.6 Avgränsningar 

Följande är de avgränsningar som arbetet inte kommer att behandla. 

- Arbetet skall endast beröra en produktgrupp, d.v.s. värmeväxlare. 
 

- Ingen hänsyn tas till hårdvaruleverantörer, d.v.s. sensorerna. 
 

- Datasäkerhet, d.v.s. Security In Sharing Data, avgränsas p.g.a. begränsad tid. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras teorier, begrepp och modeller som ligger till grund för arbetet. Här beskrivs 
Internet of Things, digitala ekosystem, Industri 4.0, affärsmodellering, kartläggning av aktörer samt 
benchmarking. 

2.1 Internet of Things och digitala ekosystem 

Sakernas internet, eller Internet of Things (IoT) som det heter på engelska, är ett samlingsbegrepp 
för ett system av uppkopplade enheter. Kort formulerat är syftet med denna teknologi att koppla 
upp alla möjliga objekt till internet och göra dem kommunicerbara med omvärlden. Detta avser allt 
från mindre prylar till maskiner, apparater, datorer, mobiltelefoner och människor (Persson, 2018).  

Systemet består av nätverk av b.la. sensorer och smarta instrument, vilka alltså har funktionen att 
koppla upp alla möjliga föremål, inklusive vardagliga och industriella objekt. Uppkopplingen sker på 
ett sätt som gör objekten smarta, programmerbara och kapabla till att interagera med varandra och 
människor (Geng, 2017, 7). Med hjälp av interaktionen mellan olika enheter, som är kopplade via 
trådbundna eller trådlösa nätverk, möjliggörs att objekten kan styras, reagera på kommandon, 
samla in och analysera data (Gunnarsson, 2018).  

Internet of Things är en teknologi som skapar stora möjligheter för den pågående digitaliseringen 
och som med hög sannolikhet kommer att fortsätta växa med tiden. Det amerikanska 
konsultföretaget Gartner uppskattade att det under år 2017 fanns omkring 8,4 miljarder 
uppkopplade IoT-enheter runtom i världen och företaget förutspår att det kommer att ske en 
ökning av dessa till 20,4 miljarder vid år 2020 (Meulen, 2017). Ett annat företag, Ericsson, som är 
lite mer optimistiskt, hade tidigare hävdat att denna siffra kommer att ligga på 50 miljarder år 2020 
(Ericsson, 2010). Denna siffra hade även Cisco, ett världsledande företag inom IT och nätverk, 
förutspått med sina prognoser (Cisco, 2011).  

Att det sker en så markant ökning av uppkopplade objekt har medfört att många ledande aktörer på 
marknaden har börjat utforma sin egen form av lösning. Stora företag som exempelvis Google, 
Microsoft, Cisco, Apple, Intel och IBM arbetar för fullt med att utveckla sina egna implementeringar 
för uppkoppling av enheter till deras respektive digitala ekosystem (Gunnarsson, 2018).  

Digitala ekosystem kan beskrivas som en teknisk värld som utgörs av infrastruktur, digital 
utrustning, digitala resurser (d.v.s. tjänster, applikationer och programvaror) och användare. Det är 
en mix av aktörer, nämligen partner, kunder och leverantörer, som samverkar i den pågående 
digitaliseringen (Östling, 2017).  

För industrier är IoT en väsentlig aspekt, eftersom teknologin möjliggör att enheter kan samlas i 
nätverket så att bolagen kan erhålla, övervaka samt analysera data. Detta medför att de kan ta del av 
värdefulla kunskaper som bidrar till mer lönsamma och effektiva affärsbeslut. Med hjälp av 
människa-maskin-gränssnitt, Big-Data-analyser, där mycket stora mängder data samlas in och 
bearbetas för identifiering av samband och SCADA – ett system för övervakning och styrning av 
olika processer, har det skett markanta framsteg av industriernas produktivitet, effektivitet och 
prestanda (Gunnarsson, 2018).  

Under de senaste åren har IoT, eller snarare IIoT (Industrial Internet of Things), blivit en succé för 
den fjärde industriella revolutionen som nu utspelar sig (Gilchrist, 2016, 1–3). Och många menar att 
teknologin kommer att vara betydande för denna digitala utveckling samt att den kommer att ha en 
avsevärd effekt över hela industrin (Geng, 2017, 6).  
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2.2 Industri 4.0  
 
Utvecklingsstadier av industrin 

Den första industriella revolutionen ägde rum mellan 1800- och 1900-talet, där man övergick från 
fysiskt arbete till arbete med maskin. Sedan dess har tillverkningsindustrin gått igenom flera 
utvecklingsstadier och haft ett stort inflytande över den teknologiska utvecklingen (Popkova, 
Ragulina och Bogoviz, 2019, 13).  

En vanlig typ av tillverkningsindustri kallas för processindustri, där avsikten är att omvandla 
råmaterial till produkter med hjälp av processer. Ett väsentligt delsystem inom 
tillverkningsindustrin innefattar underhållsarbeten, vilka oftast leds av en underhållsavdelning i en 
verksamhet. Syftet med dessa arbeten är att stödja tillverkningen genom att reparera och motverka 
defekter på enheter i processerna. Liksom i resten av industrin har underhållsarbeten utvecklats 
med tiden (Kalaiarasan och Giliyana, 2015, 9).  

I en rapport om förebyggande underhåll talar Mark Haarman (2018, 4) och m.fl. om en struktur av 
fyra nivåer som rangordnar mognadsgraden för underhållssystem i en verksamhet. Här förklarar 
författarna att ju högre nivå i strukturen ett företag kommer, desto större är mängden data som 
används för underhållsarbeten.  

Första nivån i strukturen representerar visuella inspektioner, vilket innebär att en arbetare tittar på 
utrustningen för att bedöma tillståndet. Nivå två är lik första nivån, men istället sker inspektion av 
utrustning med hjälp av instrument. Den tredje nivån i strukturen representerar 
realtidsövervakning och handlar om att tillstånd av utrustning övervakas konstant, exempelvis i 
kontrollrum, med hjälp av b.la. sensorer och instrument. Industri 4.0, prediktivt underhåll, är vad 
som avspeglar den fjärde nivån, vilket är den mest moderna och avancerade tekniken som används 
för underhåll (Haarman et al., 2018, 8–9). 

Prediktivt underhåll och connectivity 

Industri 4.0 handlar om att enorma mängder data driver beslutsfattande för underhållsarbeten. 
Författarna till rapporten berättar att det är i den här nivån som den digitala revolutionen möter 
världen av underhåll. Det är här som potentialen av den så kallade machine learning, 
maskininlärning på svenska, utnyttjas för att identifiera olika meningsfulla mönster i ett hav av data 
(Haarman et al., 2018, 4).  

Utifrån erhållen information och data om utrustningens tillstånd kan den smarta självlärande 
datorn förutsäga när underhåll bör utföras för att undvika oplanerade stopp. Således möjliggör 
Industri 4.0 att förutsäga tillståndet av utrustningen och när den förmodligen kommer att haverera, 
vilket har varit omöjligt hittills (Haarman et al., 2018, 8–9).  

Det är här begreppet connectivity kommer in, vilket innebär anslutning eller uppkoppling av 
enheter. ”Connectivity is the ability of a computing device to connect to other computers or to the 
internet” (Collinsdictionary, 2019). Inom Industri 4.0 handlar det huvudsakligen om uppkoppling av 
utrustningen i en fabrik.  

Uppkopplingen sker exempelvis genom sensorer på utrustningen, vilka ständigt mäter och skickar 
växlande data. Med hjälp av detta väcks utrustningen till liv och kan konstant meddela om dess 
tillstånd via dataöverföring. Det är just denna data som används av den självlärande datorn för att 
förutsäga när ett fel inträffar (Business Unit GPHE, 2019). Uppkopplingen ger utrustningen därmed 
förmåga att kommunicera om dess tillstånd och när detta sker via internet blir utrustningen en del 
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av Internet of Things. Några av de ofta förekommande kommunikationsvägarna inom IoT är Wifi, 
Thread, ZigBee, Bluetooth, RFID och NFC (Borowicz, 2016).  

Luis Diaz, Business Development Manager inom Service Product Group Decanters (2019), vid Alfa 
Laval, använder snarare uttrycket connected services än uttrycket connectivity. Han menar att 
connectivity inom industrin betraktas mer som ett verktyg som används för att skapa kundvärde. 
Enligt honom är connectivity inte något som säljs till kund, utan det är istället kundvärdet som 
connectivity är knutet till.  

Kundvärden och kundbehov  

Att kunna förutsäga när en utrustning möjligen havererar, är ett värde som Industri 4.0 erbjuder 
kunden eftersom det skapar möjlighet för att planera underhåll i förväg och för att undvika 
oplanerade produktionsstopp. Med hjälp av machine learning erbjuds kunden kunskap om en 
optimerad användning av utrustningen. Detta resulterar i en optimerad energieffektivitet, förlängd 
livstid hos utrustningen samt en minskning av antal driftstopp, vilket reducerar kostnaderna 
markant (Haarman et al., 2018).  

En annan aspekt i denna kontext är säkerheten. Industri 4.0 medför att kunden behöver färre antal 
arbetare ute i fält samtidigt som en tydligare bild av hur fabriken fungerar erhålls. Följaktligen 
gynnar den digitala revolutionen även säkerheten i kundens verksamhet, då behovet av manuella 
inspektioner av utrustning minskar (Haarman et al., 2018). 
 

2.3 Affärsmodeller 

Den teknologiska utvecklingen beträffande Internet of Things, connectivity och Industri 4.0 ställer 
nya krav på industriella företag att lansera nya innovativa lösningar till marknaden för att uppfylla 
kundernas behov och önskemål. I ett tidigt skede under planering av en affärsmässig lösning, alltså 
vid design av en affärsplan, kan det vara svårt för företag att precisera hur och när man kan ta betalt 
för en tjänst. Därför är det viktigt att fokusera på att identifiera de värden som lösningen tillför 
kunden innan en affärsmodell skapas (Business Unit GPHE, 2019).  

En abstrakt definition av en affärsmodell lyder:  

”En representation av hur ett företag köper och säljer varor och tjänster samt tjänar pengar”. 
(Jansson, 2016, 14).  

Man menar att en affärsmodell presenterar en teoretisk förståelse av de värden som verksamheten 
erbjuder, vilka kunderna är och hur affärerna går till (Jansson, 2016, 14).  

Hwaugy Geng skriver i sin rapport, ”Internet of Things and Data Analytics Handbook” (2017, 20), att 
en affärsmodell är en förenklad version av en djup detaljerad affärsplan. Han beskriver modellen 
som en affärsteori, där man undersöker vad verksamheten kan ta betalt för. I undersökningen ingår 
kartläggning av kunder och konkurrenter med respektive värden samt beteenden. Geng (2017, 21) 
beskriver också affärsmodellen som en redogörelse av en plan, vilken företag framställer vid 
utveckling av nya affärsidéer. Planen innefattar strategier för hur man transformerar en innovation 
till en praktisk produkt eller tjänst som kan generera intäkter. 

Nya affärsmodeller har utvecklats genom tiden och för nuvarande utvecklas det ännu fler med 
anknytning till connectivity och industri 4.0. Lösningar, produkter och tjänster kan vara i form av 
cyber eller något i den fysiska världen och integrationen med moderna teknologier som Internet of 
Things och Big-Data-analyser driver, medför att många nya lösningar och affärsmodeller ständigt 



10 
 

skapas (Geng, 2017, 21). 
 

The Business Model Canvas 

År 2008 presenterade Alexander Osterwalder Canvas-modellen. Med denna modell får nya samt 
befintliga aktörer möjlighet att utveckla sina verksamheter genom att fokusera på marknadsföring 
samt strategisk- och effektiv ledning (Fransson och Wåhlstrand 2018, 22). 

Canvas kan tillämpas för att beskriva, designa, styra, implementera och analysera affärsmodeller 
(Strategyzer, 2011). Verktyget används genom att ett företag beskriver sin verksamhet i nio olika 
grundläggande delar och kartlägger hela sin affärsmodell i en figur (Speedledger AB, 2019).  

Nedan presenteras de nio byggstenarna i modellen och en Canvas-figur av StrateGyzer (2011). Här 
ingår kundsegment, värdeerbjudanden, distributioner, kundrelationer, intäkter, resurser, 
aktiviteter, partner och kostnader. Delarna är presenterade med hänsyn till en prioritetsordning, 
varav kunderna utgör den högsta prioriteten i modellen (Jansson, 2016, 22). 
 
Kundsegment (Customer Segments) 

Canvas inleds med att kundsegmenten definieras, d.v.s. alla personer, grupper och organisationer 
som verksamhetens lösning skall bidra med värde för (Strategyzer, 2011, 0:52). Här tar man reda på 
de viktigaste målgrupperna (Jansson, 2016, 22). 
 
Värdeerbjudande (Value Proposition) 

Varje kundsegment har ett specifikt värdeerbjudande som uppfyller kundbehoven. Erbjudandet kan 
variera i produkter, aktiviteter eller tjänster, som d.v.s. skapar värde för kunderna (Strategyzer 
2011, 1:02). Syftet är att förtydliga vilka värden verksamheten levererar till kunderna som får de att 
vända sig till ett företag och inte ett annat (Jansson, 2016, 22).  
 
Distributioner (Channels)  

Distributioner redogör länkarna för integrering mellan köpare och säljare (Strategyzer 2011, 1:09). 
Här beskrivs verksamhetens kommunikationsvägar samt metoder för hur värdeerbjudanden 
levereras till kundsegmenten (Jansson, 2016, 22). Syftet är d.v.s. att tydliggöra hur produkten eller 
tjänsten ska nå målgrupperna (Speedledger AB, 2019). 

Kundrelationer (Customer Relationships) 

Kundrelationer skapar en översikt av de relationer som verksamheten etablerar med sina kunder 
(Strategyzer 2011, 1:20). Här beskrivs hur relationerna med kunderna ser ut i de olika 
kundsegmenten, hur kunderna vill handla och hur företaget blir attraktivt för dessa målgrupper 
(Speedledger AB, 2019). 
 
Intäkter (Revenue Streams)  

I denna byggsten tydliggörs hur och genom vilka prissättningsmodeller affären medför intäkter 
(Strategyzer 2011, 1:27). Här redogörs vilka typer av intäkter som genereras av kundsegmenten 
(Speedledger AB, 2019). Syftet är att skapa en förståelse av vilket värde kunderna är redo att betala 
samt på vilket sätt de föredrar att utföra denna betalning (Jansson, 2016, 22). 
 
Nyckelresurser (Key Resources)  
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Nyckelresurser lyfter fram de mest väsentliga tillgångarna som affärsmodellen grundar sig på. 
Tillgångarna kan vara mänskliga, finansiella, fysiska eller immateriella (Jansson, 2016, 22). Här 
beskrivs infrastrukturen för framtagning, leverans och erhållande av värde (Strategyzer 2011, 
1:33).  
 
Nyckelaktiviteter (Key Activities)  

Nyckelaktiviteter är de aktiviteter företaget behöver utföra för att kunna erbjuda värdeerbjudanden 
och upprätthålla sin verksamhet (Jansson, 2016, 22). Aktiviteterna tydliggör vilka prestationer som 
mest bidrar med värde för kunden samt hur verksamheten kan arbeta effektivt (Strategyzer 2011, 
1:44).  
 
Nyckelpartners (Key Partners)  

Vissa nyckelaktiviteter kan kosta mindre och utföras mer effektiv ifall de genomförs av någon extern 
(Speedledger AB, 2019). De som stöder företaget med optimering av affärsmodellen kallas 
nyckelpartners (Strategyzer 2011, 1:48). Det kan ses som en samverkan av leverantörer och 
partners som verksamheten behöver för att kunna effektivisera sin affärsmodell, minska kostnader 
och anskaffa sig resurser. Här är det viktigt att förtydliga vilka leverantörer och samarbetspartners 
som är viktigast för företaget (Jansson, 2016, 22).  
 
Kostnader (Cost Structure)  

När verksamheten begripit infrastrukturen för sin affärsmodell skapas en idé av modellens 
kostnadsstruktur (Strategyzer 2011, 1:57). Här definieras kostnaderna som är till följd av 
affärsmodellen, såsom viktiga resurser, partner och aktiviteter. Följaktligen behandlas de viktigaste 
kostnaderna och de nyckelresurser och aktiviteter som är mest kostsamma för verksamheten 
(Jansson, 2016, 22). 

Figur 2.1: The Business Model Canvas, av Strategyzer 
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Som det framkommer av figur 2.1 är delarna i Canvas-modellen inte uppradade, utan placerade på 
ett sätt som simplifierar visualiseringen. Detta hjälper strategen att särhålla delar tillhörande 
produkten eller tjänsten, d.v.s. vänstra halvan av figuren, ifrån delar kopplade till marknaden, alltså 
figurens högra halva (Fransson och Wåhlstrand 2018, 22). Modellen kan tillika avläsas genom att 
den vänstra sidan åskådliggör de processer som bidrar till uppfyllelse av kundens behov, medan 
den högra sidan anger värdet för kunden (Jansson, 2016, 19). Värdeerbjudanden fördelas i båda 
kategorierna eftersom innehållet är av alla produkter och tjänster som skapar värde för kunderna 
(Fransson och Wåhlstrand 2018, 22). 
 
Product-Service Systems 

Att marknaden idag präglas av en ökad konkurrens medför att alltfler företag söker nya sätt och 
metoder att göra affärer. I denna kontext har Product-Service Systems, förkortat PSS, blivit en lösning 
för företag som vill utveckla och förnya sin affärsverksamhet. Lösningen möjliggör för företagen att 
inte endast sälja sina produkter, utan även tilläggstjänster vilka har kapaciteten att tillfredsställa 
kundernas behov (Barquet et. al., 2011). Följaktligen kan PSS definieras som ett marknadsbaserat 
paket av tjänster och produkter som tillsammans uppfyller och tillfredsställer kundernas behov och 
önskemål (Tu och Ngo, 2018, 9). 

Den huvudsakliga tanken bakom PSS är att kunderna inte bara efterfrågar produkter, utan även 
tjänster som kan leverera nytta tillsammans med produkterna. Det är av det skälet som fler 
tillverkare har börjat fokusera mindre på att ta fram produkter, för att koncentrera sig mer på att 
komplettera produkterna med tjänster som kan tillfredsställa kundernas behov och generera värde. 
I Product-Service Systems är produkten med andra ord oviktig – det är kunden som kommer i första 
hand (Yoon et. al, 2012).   

Det finns flera definitioner av PSS, där man framhäver ”försäljning av användningen” istället för 
”försäljning av produkten”. Man menar alltså att kunden betalar med avsikten att använda en 
produkt och inte för att köpa den (Barquet et. al., 2011). 

När ett företag överväger att omvandla sin affärsverksamhet till en mer serviceorienterad sådan, 
liksom PSS, bör bolaget besluta vilken strategi som anses som mest lämplig. Här finns tre vanligt 
förekommande tillvägagångssätt eller affärsmodeller att välja mellan inom ramen för Product-
Service Systems (Fransson och Wåhlstrand, 2018, 21). 

Tre typer av PSS-affärsmodeller  

De tre affärsmodellerna inom PSS skiljer sig beroende på tjänstefokus, förhållande mellan 
producent och kund samt metoder för hur företaget skapar, levererar och erhåller värde, se figur 
2.2. (Barquet et. al., 2011) & (Reim et. al., 2015). 

 
Figur 2.2: Strategier inom Product-Service-System 



13 
 

Produktorienterad affärsmodell 

Den produktorienterade affärsmodellen innebär att försäljningen av en produkt sker traditionellt, 
det vill säga, kunden besitter produkten även om produkten består av vissa tillhörande tjänster 
(Barquet et. al., 2011). Erbjudandet utgörs alltså av att företaget levererar produkten tillsammans 
med tjänster eller komplement såsom service, installation, underhåll, kundsupport, konsultation 
och rådgivning (Fransson och Wåhlstrand, 2018, 21).  

Det är företaget som har ansvar att till köparen tillhandahålla de tjänster som ingår i kontraktet. I 
detta fall skapas kundvärdet genom att företaget erbjuder sådant som minskar arbeten för kunden 
som de d.v.s. annars hade behövt genomföra själva. Alltså levereras ett värde när företaget säljer 
produkten med dess tillkommande tjänster. När företaget erhåller betalning för produkten och de 
avtalsenliga tjänsterna, erhålls därmed ett värde tillbaka (Reim et. al., 2015).  

Användningsorienterad affärsmodell  

Den användningsorienterade affärsmodellen utgår från att produkten eller tjänsten inte säljs, utan 
den tillgängliggörs istället för kunden, vilket sker genom erbjudanden i form av leasing och 
uthyrning. Kunden kan alltså hyra användningen av produkter eller tjänster som ägs av företaget. 
Även om företaget innehar äganderätt har det ansvar över att kunden skall kunna utnyttja den 
uthyrda produkten eller tjänsten under avtalad tid (Tu och Ngo, 2018, 9). 

Den användningsorienterade affärsmodellen tar till skillnad från den produktorienterade 
affärsmodellen större risk och ansvar, eftersom kundvärdet skapas genom en garanti från 
leverantörens sida att produkten och tjänsten kontinuerligt går att användas. I detta avseende 
erhåller företaget ett värde från kunden genom regelbundna inbetalningar (Tu och Ngo, 2018, 9). 

Resultatorienterad affärsmodell  

Den resultatorienterade affärsmodellen handlar om att företaget säkerställer kunden en garanti om 
ett specifikt resultat. Det vill säga sker en försäljning av en expertis, en sorts sakkunskap, varför 
någon produkt eller tjänst inte bör vara involverad här (Tu och Ngo, 2018, 9).  

I detta avseende har företaget ansvar över resultatet produkten medför och därmed skapas 
kundvärdet när kunden blir garanterad ett resultat. När företaget kan tillhandahålla det utlovade 
resultatet till kund, levereras värdet i samband med detta. På samma sätt erhåller företaget ett 
värde när de får betalt för resultatet. I den resultatorienterade affärsmodellen tar företaget risken 
då det måste tillgodose ett visst resultat innan en betalning möjligen kan erhållas (Tu och Ngo, 2018, 
9). 
 

2.4 Mappning av intressenter 

Mappning, eller med ett annat namn, kartläggning, är en typ av utforskning som genomförs i syfte 
att skapa en form av överskådlighet eller överblick. Enkelt uttryckt är det en modell för reduktion av 
information. Alternativt kan det ses som en sorts sammanställning (Sjögren och Rosenberg, 2004, 
9).  

Resultatet av mappningen utgörs av en fördelning mellan aggregering, d.v.s. uppgifter från flera 
grupper som slås samman, och detaljbeskrivning. Detta sker med hänsyn till antalet ingående 
aktörer samt de områden som dessa är verksamma i (Sjögren och Rosenberg, 2004, 9).  

För kartläggningen krävs en plan, en teori kring vilka storheter som huvudsakligen skall inkluderas 
i mappningen, exempelvis vilka aktörer som ska ingå men som är av primärt respektive sekundärt 
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intresse samt vilka aktörer som helt ska uteslutas. Med hjälp av kategoriseringen av aktörerna 
avseende olika kvaliteter och kvantiteter kan denna teori även underlätta vid senare analyser 
(Sjögren och Rosenberg, 2004, 9).  

För att effektivisera mappningen och göra den meningsfull och givande är det således viktigt att 
studera hur uppdelningen av lösningar på problem är. Här kan det därför vara lämpligt att 
bestämma hur fördelningen av resurserna skall se ut (Sjögren och Rosenberg, 2004, 9). 

Plan  

Vid mappning av aktörer bör fakta om typ av verksamhet och resurser samlas in. Detta bör utföras 
för varje enskild aktör. Med hjälp av detta kan kartläggningen bidra till efterföljande 
undersökningar, där avsikten är att närmare analysera vilken aktör som gör vad. Observera att man 
inte bör gå in på hur bolagen gör, utan snarare vad de gör. Detta för att underlätta kategoriseringen 
av bolagen i olika grupper (Sjögren och Rosenberg, 2004). 

2.5 Benchmarking 

Det engelska ordet benchmarking betyder i svensk översättning riktmärkning, prestandajämförelse 
eller prestandamätning. Ett svenskt begrepp har dock ännu inte etablerats, varför författarna väljer 
att använda sig av det engelska uttrycket.  

Benchmarking är det första steget i ett förändringsarbete, där det övergripande målet är att 
förbättra den egna verksamheten. Detta möjliggörs genom att företag utvärderar sin organisation 
och jämför sig med andra bolag som anses ligga i framkant i samma bransch. Genom undersökning 
av andra företag går det att finna nya lösningar och strategier (Tidd och Bessant, 2013).  

För att kunna fastställa företagets position i marknaden, identifiera områden för förbättring och få 
nya idéer, är det således lönsamt att jämföra den egna organisationen med andra framgångsrika 
intressenter. Därav är det av betydelse att studera vad andra bolag gör och hur de agerar i 
förhållande till den egna verksamheten. Det kan exempelvis beröra frågor om hur de utför vissa 
aktiviteter och processer samt vad det är som de gör nytt och annorlunda. Genom att besvara 
sådana frågor går det att få reda på hur dessa företag skapar värde, vilket kan frambringa nya 
tankar och idéer inom det egna företaget (Armstrong, 2011, 16).  

Benchmarking är således en process, där analysen av ledande företag medför att man kan 
bestämma optimala affärs- och arbetsprocesser, vilket leder till att man uppnår effektiva 
prestationer (Rolstadås, 2013). 

Enligt Michael Armstrong (2011, 16), författare till ”How to be an Even Better Manager”, kan 
benchmarking kategoriseras under flera rubriker. För detta arbete anses två rubriker vara 
adekvata;  

- Konkurrent-analys: En systematisk analys av konkurrenskraftiga aktiviteter. 
 

- Jämförelse av prestationer: Värdering av företagets prestationer i förhållande till andra 
intressenter. 

 
Om ett företag inte är medveten om vad konkurrenterna gör och hur kunderna värderar företagets 
insatser kan det bli svårt att veta vad som kan förbättras respektive hur. Följaktligen är 
benchmarking ett verktyg som underlättar uppsättning av mål som bidrar till att åstadkomma 
konkurrensfördelar.  
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Allt som mäter prestationer eller kompetens kan benchmarkas. Några exempel är produktivitet, 
produktkvalitet, cykeltider och produktegenskaper.  

Det optimala är när benchmarkingen sker av konkurrenter, framför allt av dem som är verksamma 
under liknande omständigheter. I en sådan situation är svårigheten dock att konkurrenterna kan 
vara ovilliga att utbyta information, varför benchmarkingen i detta fall kan utföras av out-of-sector-
företag (Armstrong, 2011, 17).  
 
Utförande 

Även om det förekommer flera olika modeller för hur benchmarking genomförs, är innebörden och 
tillvägagångsättet i modellerna likartade. Michael Armstrong (2011, 17), presenterar följande 
modell följt av sex steg.  

1. Planera – bestäm vad som ska benchmarkas. Eftersom det är omöjligt att utföra allting på en 
gång bör fokus läggas på moment som sannolikt kommer att medföra störst lönsamhet. 
 

2. Samla in data – Identifiera och eftersök jämförbara företag samt bestäm metod för 
datainsamling. Information kan erhållas från en enhet inom den egna verksamheten, från 
företag inom annan bransch, branschorganisationer eller från redan publicerade 
benchmarkings. Efter val av organisation, säkerställ att kontakta rätt personer, ställ rätt 
frågor och granska all information som erhålls. Ha i åtanke att vissa organisationer kan 
presentera den mest fördelaktiga bilden av sin verksamhet. Bemöt därför all information, 
särskilt det som erhålls av konkurrenter, med viss reservation. Armstrong (2011, 19) menar 
att det är viktigt att vid insamling av data säkerställa att företag upplyser om vad de faktiskt 
åstadkommer i dagsläget, inte vad de har för avsikter och mål inför framtiden. Därmed bör 
fokus ske på nuet under intervjuer. 
 

3. Analysera resultat – sammanställ information som tillhandahålls av olika organisationer och 
jämför så mycket som möjligt. Observera att det som fungerar bra i en annan organisation 
inte nödvändigtvis behöver betyda att det fungerar lika bra i den egna verksamheten. Ta 
således hänsyn till att vissa förändringar bör passa omständigheterna inom företaget. 
 

4. Besluta om åtgärd – Skapa en bild av vad informationen från analysen beskriver gällande 
vad som behöver göras i nästa steg. Fatta sedan beslut om möjliga ändringar eller arbetssätt 
som anses som lämpliga och som kan implementeras utan svårigheter. 
 

5. Implementera – planera implementeringsplanen noga. För att minska risken att goda idéer 
går fel bör de initieras med tillräcklig omsorg. 
 

6. Följ upp och granska process – Ta reda på hur den ändrade planen fungerar och vidta snabbt 
korrigerande åtgärder vid eventuella behov. Vid problem är det väsentligt att samla in ny 
information för att möjliggöra ytterligare vägledning. 
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3. Genomförande 
I följande avsnitt beskrivs strategier och arbetsmetoder som varit till hjälp vid utförandet av studien, 
vilket innefattar beskrivning och kartläggning av aktörer, intervjuer samt litteraturstudier. 

3.1 Beskrivning och kartläggning av aktörer 
 
För att erhålla en bild av det digitala ekosystemet som idag växer fram utfördes en 
informationssökning och beskrivning beträffande olika aktörer. Syftet med denna studie har varit 
att samla in relevant information som skulle understödja framtagning av en modell, där de olika 
intressenterna grupperades baserat på deras roller och positioner i ekosystemet. För att möjliggöra 
detta har faktainsamlingen genomförts med hänsyn till organisationernas verksamhet, med fokus 
på vilka områden de är aktiva i, vad de arbetar med, vilka relationer de har samt vilka digitala 
lösningar de erbjuder sina kunder. Den primära avsikten med detta moment har varit att skapa en 
översiktlig syn över det digitala ekosystemet genom att reducera och sammanställa den mängd 
information som fanns tillgänglig på nätet.  

Med hänsyn till uppdragsgivarens preferenser har författarna utgått ifrån olika kategorier som har 
varit till stöd vid identifieringen av aktörer. Syftet med indelningsgrupperna var att upplysa om en 
aktör är en slutkund, leverantör av molntjänst, konsult och m.m. (samtliga kategorier återfinns i 
kapitel 4.2). Kategorierna har även utgjort basen för den senare modell som arbetats fram.  

Antalet aktörer begränsades till ett tiotal, där författarna vid val och uteslutande av intressenterna 
iakttog graden av hur långt de hade kommit med sin digitaliseringsresa samt vilka roller de hade. 
Vissa aktörer ansågs vara av primära intressen, dels p.g.a. att de var globala och hade kommit längre 
med sin digitala resa, men även för att de skulle intervjuas av författarna vid ett senare skede. 
Därför skapades genomgripande beskrivningar av åtta aktörer. För att effektivisera mappningen 
utfördes resterande beskrivningar mer överskådligt. 

Undersökningen för identifiering av aktörer har huvudsakligen skett genom behandling av 
information från aktörernas egna hemsidor, men även har relevanta artiklar och rapporter 
utnyttjats. Slutligen har intervjuer varit till stöd, då insamlad data från respondenter har 
kompletterat denna studie.  

3.2 Externa studier – Intervjuer  
 
För att identifiera kundbehov och aktörer inom prediktivt underhåll samt uppkopplade produkter 
har intervjuer varit ett viktigt medel. Syftet med intervjuerna var att komplettera information som 
samlats in för den beskrivning och kartläggning av aktörer som tidigare genomförts. Med hjälp av 
uppgifter som erhållits under face-to-face-möten, video- och telefonsamtal kunde författarna 
bekräfta sin bild av det digitala ekosystemet. Genom benchmarking av andra bolag, vilka redan 
kommit långt med connectivity och IoT, kunde även förståelse kring deras strategier skapas.  

Målet med intervjuerna har likaledes utgått från att identifiera i vilka fall uppkoppling skapar 
kundvärde, vilket skulle underlätta för Alfa Laval att avgöra när, hur och för vad de kan ta betalt. 
Intervjuerna har även varit underlag för framtagning av affärsmodeller beträffande arbete med 
partners och tredjepartsleverantörer. 
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Procedur 

Antalet respondenter begränsades baserat på verksamhetsform, där avgränsning skedde till bolag 
som tillhörde kategorierna utrustningsleverantörer (Original Equipment Manufacturer), slutkunder 
och leverantörer av molntjänster. För att täcka in kravspecifikation samt möjliggöra uppfyllelse av 
samtliga mål valdes att intervjua bolag inom dessa tre indelningsgrupper.  

Vid bokning av intervjuer tog författarna hänsyn till att kontakta personer som ansågs ha kunskaper 
inom ämnena Industri 4.0, connectivity och IoT, så att relevant information kunde samlas in. 
Majoriteten av informanterna arbetar idag med nära anknytning till digitaliseringsfrågor. 
Intervjuerna genomfördes på sex personer (se tabell 4.2), med en genomsnittlig intervjutid på 60 
minuter. Anteckning har skett under samtliga intervjuer, medan vissa möten även spelats in för 
kompletterande transkribering i efterhand.  

Det gemensamma med alla intervjuer, oavsett kategori, var att identifiera kundvärden med 
uppkopplingen, vilka samarbeten bolagen har och behöver bygga för att bli framgångsrika samt 
även vilka betalningsalternativ som kan vara att föredra. En del frågor förblev desamma till samtliga 
intressenter, medan vissa frågor skiljde sig då de anpassades till respektive indelningsgrupp. 
Intervjutyperna har till stor del utgått från att vara semistrukturerade, där frågorna har varit 
förutbestämda med följdfrågor till respektive respondent. Vissa intervjuer har även varit öppna 
med fria diskussioner och dialoger. 

- Original Equipment Manufacturer (OEM)  

Syftet med intervjuer med utrustningsleverantörer var huvudsakligen att genomföra benchmarking 
av bolag som är verksamma i samma bransch som Alfa Laval. Här ville författarna b.la. ta reda på 
hur långt bolagen hade kommit med sin digitaliseringsresa samt hur de går tillväga inom 
uppkopplingen. Inom denna kategori utfördes intervjuer med två olika verksamheter. 
 
- Slutkunder 

Slutkunder intervjuades med den primära avsikten att identifiera hur de ser på att en leverantör 
övervakar deras utrustning, samt vilka värden de ser med uppkopplingen. Då raffinaderier utgör en 
typisk industri som har massvis med värmeväxlare som skulle kunna kopplas upp, klassificerades 
dessa som en nyckelkund. Författarna ansåg således att det skulle vara betydande att intervjua 
någon ansvarig för utrustningen i ett sådant tillverkningsföretag. Intervju inom denna kategori 
genomfördes med ett bolag.  
 
- Leverantörer av molntjänster 

För bolag som erbjuder digitala lösningar i form av molntjänster, valdes globala aktörer som ansågs 
ligga i framkant i den digitala branschen inom ramarna för connectivity och IoT. Här var intentionen 
att genom intervjuer erhålla förståelse kring deras strategier och tillvägagångssätt samt att studera 
hur dessa verksamheter skapar värde för sina kunder. Inom denna indelningsgrupp genomfördes 
intervjuer med två företag. 

3.3 Litteraturstudier 
 
För insamling av adekvat information har litteraturstudier samt efterforskningar varit viktiga 
hjälpmedel. Informationssökningen har i huvudsak skett i akademiska avhandlingar, litteraturer, 
rapporter, white papers samt webbsidor, där följande ämnen har studerats; Internet of Things, 
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Digitala Ekosystem, Industri 4.0, Prediktivt underhåll, Connectivity, Affärsmodellering, Kartläggning 
och Benchmarking.  

Research av aktörer och intressenter på marknaden har till stor del skett direkt på verksamheternas 
egna hemsidor och delvis i rapporter och nyhetsartiklar.   

Sökord som har använts under arbetets gång är bl.a.; Connected Machines, Industry 4.0, Predictive 
Maintenance, Industrial Revolution, Internet of Things, Connectivity, Digital Ecosystem, Smart 
Machines, Real-Time Monitoring, Business Model, Benchmarking, Product-Service Systems och 
Servitization. Då flera sökord gav tusentals träffar, vissa miljontals, har begreppen kombinerats på 
olika sätt för att hitta mer relevanta studier som ansågs vara intressanta för arbetet. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat som erhållits från ovan genomförda metoder. I kapitlet redovisas 
en beskrivning och mappning av aktörer samt svar från intervjuer. 

4.1 Beskrivning av aktörer 

Författarna har valt att beskriva 30 aktörer i det digitala ekosystemet, vilket utgör grunden till en 
senare framtagen kartläggningsmodell. För åtta av aktörerna har det utförts genomgripande 
beskrivningar, dessa återfinns i appendix. I samband med beskrivningen av de 30 aktörerna nämns 
samarbeten med ytterligare 15 aktörer, vilka redovisas under rubriken ”övriga aktörer”.  

Följande är de 30 aktörerna sorterade i alfabetisk ordning;  

ABB, Amazon, Anheuser-Busch Inbev, Capgemini, Duke Energy, Emerson, Engie, ExxonMobil, Gartner, 
General Electric, Google Cloud, HMS Networks, Honeywell, IBM, ioThink Solutions, Microsoft Azure, 
Nestlé, Nord-Lock, Nynas, OSIsoft, Saudi Aramco, Siemens, Sigfox, Sitech, TE Connectivity, Texas 
Instruments, The Edge, UnaBiz, Veolia och WEBfactory.  
 

ABB  

Det tekniska företaget ABB erbjuder ett stort utbud av lösningar till digitala industrier med fokus på 
affärsområdena Electrification, Industrial Automation, Motion, Robotics & Discrete Automation och 
Power Grids. Lösningarna gynnar industrier inom kraftproduktion, energidistribution, smarta 
byggnader, tillverkning, transport, datacentraler, olja och gas, marin, gruvarbete och m.m. (ABB, 
2019).  

Bolaget tillverkar och säljer styrsystem (Distributed Control System), mätprodukter, turbosystem, 
programmerbara styrenheter, motorer, robotar och andra tekniska prylar. Verksamheten erbjuder 
även tjänster inom automation, cybersäkerhet och molnlösningar. Även konsulttjänster erbjuds för 
att leverera en kombination av affärs-, funktionell- och teknisk expertis (ABB, 2019).  

ABB Ability är bolagets plattform, där det erbjuds ett öppet digitalt ekosystem till kunder, partner, 
leverantörer och utvecklare. Det är en sammansättning av olika lösningar som är anslutna och 
mjukvaruintegrerade. Lösningarna ger möjlighet att erhålla data via sensorer för att övervaka, styra 
och hantera processer. Här är även analyser för förebyggande underhåll centrala (ABB, 2019).  

I ABB Malmö utvecklas PLC, styrsystem och SCADA. Här fokuserar bolaget på att erbjuda 
högkvalitativ service och underhåll.  

Bland kunderna inom produktion ingår exempelvis Skånemejeri och Nordic Sugar. Andra exempel 
på kunder är Vattenfall, EON och Ellevio.  
 

Amazon  

Amazon är ett e-handels- och molntjänstföretag som b.la. erbjuder lösningar i form av webbplatser, 
webbhotell och molnlagringstjänster. Bolaget möjliggör även annonsering och försäljning av 
produkter och tjänster (Amazon.com, 1996–2019).  

Med en omfattande uppsättning av industriell IoT och molnplattform, Amazon Web Services (AWS), 
erbjuder företaget lösningar till privatpersoner, verksamheter och regeringar. Här ingår bl.a. 
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verktyg för maskininlärning, prediktivt underhåll och övervakning samt tjänster för överföring, 
lagring och analys av data (Amazon.com, 1996–2019).  

Olje- och gasbolag är exempel på industrier som Amazon driver digital transformation för. Enligt 
företaget är Siemens och General Electric exempel på AWS användare. (Amazon.com, 1996–2019).  
 

Anheuser-Busch Inbev 

Anheuser-Busch InBev, förkortat ABInbev, är världens största bryggeri med över 200 öl-
varumärken. Företaget är aktivt inom ölbryggning, innovation, samt trafik- och hälsosäkerhet 
(Anheuser-Busch InBev 1’, 2019).  

Verksamheten ser fram emot att utveckla och förbättra sina tillgångar med hjälp av moderna 
teknologier såsom IoT-infrastruktur, dataanalyser, molntjänster, artificiell intelligens, 
maskininlärning, automation och robotik (Anheuser-Busch InBev 2’, 2019).  
 

Capgemini  

Capgemini är ett mångkulturellt- och globalt IT-konsultföretag med tekniska tjänster som driver 
digital transformation (Capgemini, 2019).  

Företaget assisterar organisationer med hjälp av tjänster, från strategi till utförande, för att 
realisera affärsstrategier. Rådgivningen berör exempelvis cybersäkerhet, förbättring av arbetssätt, 
implementering av artificiell intelligens samt val av lämpliga moln- och digitala lösningar 
(Capgemini, 2019).  

Verksamhetens expertis gynnar branscher såsom tillverkning, fordon, bank- och kapitalmarknader, 
elektronik, offentlig sektor, sjukvård samt energi-, gas- och vattenbolag (Capgemini, 2019).  
 

Duke Energy  

Duke Energy är ett av de största företagen inom elproduktion och distribution av naturgas. Bolaget 
äger och driver tillgångar för elproduktion (Duke Energy, 2019).  
 

Emerson 

Emerson är en tillverkare som erbjuder ett brett utbud av innovativa lösningar till industriella-, 
kommersiella- och konsumentmarknader. Bland lösningarna ingår projektledning, hårdvaror och 
mjukvaror för connectivity samt system för industrier och sjukvård. Företaget tillverkar bl.a. 
motorer, remskivor, system för vätskehantering samt produkter för värme- och luftkonditionering 
för exempelvis kylsystem i lastbilar och stormarknader (Emerson, Appendix).  

Via sina konsulttjänster bidrar företaget även med industriell expertis, där verksamheter får stöd 
inom produktion, säkerhet samt projekt-, drift- och livscykelstrategier (Emerson, Appendix).  

För styrning och monitorering av tillgångar erbjuder företaget trådlösa lösningar samt SCADA-
system för processkontroller och här erbjuds bl.a. datainsamling med företagets trådlösa nätverk. 
Plantweb är vad Emerson kallar sina digitala lösningar, där bolaget skapar en länk mellan 
hårdvaror, mjukvaror, smarta enheter och tjänster (Emerson, Appendix).  
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I dagsläget fokuserar Emerson på riskreducering och försöker genomföra små och snabba 
implementeringar. Företaget kopplar upp i princip hela anläggningar och bidrar med allt från 
inläsning och styrning av processer till analys för prediktiva underhållsarbeten och optimering 
(Person 6, 2019).  
 

Engie  

Företaget Engie är en global energiförsörjare med låg koldioxidutsläpp. Inom huvudaktiviteterna 
ingår förnybar energi, gas och fjärrvärme samt kylsystem (Engie, 2019).  
 

ExxonMobil  

ExxonMobil är ett petroleumbolag och en global producent av kemikalier, bränslen samt 
smörjmedel som utvecklar och tillämpar moderna teknologier (Exxon Mobil Corporation, 2003–
2019).  
 

Gartner  

Gartner är ett forsknings- och konsultföretag som bidrar med råd och verktyg för att driva sina 
klienters utveckling (Gartner, 2019). Med fokus på forskning, rådgivning och konferenser, erbjuder 
bolaget lösningar inom kundservice, finans, informationsteknik, juridik, marknadsföring och 
kommunikation, produkthantering, forskning, utveckling samt försäljning. Lösningarna inom IT 
omfattar råd kring applikationer, data, analyser, företagsarkitektur, infrastruktur, säkerhet, 
riskhantering och mm. (Gartner, 2019).  

Konsultföretaget riktar sin expertis och driver digital transformation till industrier inom bl.a. 
tillverkning, energi, offentlig sektor och sjukvård (Gartner, 2019).  
 

General Electric  

Det globala teknik- och industriföretaget General Electric (GE) erbjuder produkter, tjänster och 
lösningar inom underhåll, kraftproduktion och kraftdistribution, flygplansmotorer, sjukvård, 
finansiering och industrier. För olje- och gasproducenter är GE en leverantör av utrustning för 
övervakning, inspektioner och sensorlösningar (General Electric, Appendix). 

Företaget utvecklar digitala industriella lösningar med hjälp av plattformen Predix. Här påstår GE 
vara en av de världsledande mjukvaruleverantörerna inom IoT för industrier där uppkoppling, 
analys, maskinlärning, applikationer och datahantering är centrala. Predix MES är en samling av 
lösningar och teknologier, exempelvis för dataintegrering, IoT och prediktiva analyser (General 
Electric, Appendix).  

Bolaget erbjuder även SCADA-system samt hårdvaror och mjukvaror för monitorering, visualisering 
och hantering av anläggningstillgångar (General Electric, Appendix).  

För molntjänster samverkar företaget i ett brett partnerskap via The Cloud Foundry Foundation, 
vilket är ett projekt som stöds av Google Cloud, IBM, Microsoft Azure och andra bolag (General 
Electric, 2019).  
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Google 

Google Cloud är en molnplattform med tekniska lösningar utvecklat av Google. Bolaget är inriktat på 
internetrelaterade produkter, där syftet med molnplattformen är att stötta industrier genom digital 
transformation (Google Cloud, 2019).  

Google Cloud driver bl.a. modernisering av infrastruktur, utveckling av applikationer, smarta 
affärsanalyser, produktivitet, artificiell intelligens, datahantering, rekrytering och marknadsföring. 
(Google Cloud, 2019).  

Bolaget erbjuder även konsulttjänster, vilka kallas för Google Cloud Consultant (Google Cloud, 
2019).  
 

HMS Networks  

HMS Networks (Hardware Meets Software) är en leverantör av lösningar inom industriell 
kommunikation och IoT (HMS Networks, 2019). Som företagets motto lyder, ”Connecting Devices”, 
erbjuder företaget toppmoderna lösningar för uppkoppling, vilket är avgörande för den fjärde 
industriella revolutionen. Här ingår b.la. den cellulära uppkopplingstekniken 5G (HMS Networks, 
2019).  

Företagets lösningar riktar sig mot industrier inom bl.a. tillverkning, smarta byggnader, transport, 
energi samt vatten och avlopp (HMS Networks, 2019).  
 

Honeywell  

Honeywell är ett amerikanskt multinationellt konglomerat som uppfinner och tillverkar tekniska 
lösningar för branscher inom exempelvis energi, sjukvård, cybersäkerhet, tillverkning, 
flygtransport, smarta byggnader och global urbanisering (Honeywell, Appendix).  

Företagets erbjudanden inom det digitala ekosystemet består av allt ifrån digitala programvaror och 
tjänster till prediktiva analyser, artificiell intelligens och Augmented Reality för underhåll 
(Honeywell, Appendix).  

För flygtransport och smarta byggnader erbjuder företaget tusentals mjukvaror, hårdvaror och 
tjänster, där utveckling av trådlös uppkopplad utrustning, automation samt molnuppkoppling ingår. 
GoDirekt Cabin Connectivity är ett exempel på en tjänst som erbjuds för anslutning av enheter i 
flygplan till Wi-Fi via satelliter. Denna tjänst används även för prediktiva underhållssystem 
(Honeywell, Appendix).  

Honeywell Connected Plant är vad verksamheten kallar sina lösningar, vilka är baserade på operativ 
teknik. Lösningarna är i form av molnbaserade tjänster för övervakning och optimering av 
anläggningar och grundar sig på visualisering, maskininlärning, prediktiva analyser och 
molnlagring. Här förenar Honeywell sin expertis med ägare av utrustning, OEM och experter av 
dataanalys via olika fjärrsamarbeten (Honeywell, Appendix).  

Bolaget samarbetar med Microsoft Azure för att erbjuda molntjänsten realtidsanalys av Big-Data, 
vilket kallas Uniformance Cloud Historian (Honeywell, Appendix). 

För monitorering, kontroll och datainsamling i anläggningar erbjuder företaget ett SCADA-system, 
Experison SCADA, tillsammans med andra lösningar för fjärrautomatisering (Honeywell, Appendix).  
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IBM 

IBM Cloud är en molnplattform för offentliga- samt privata arbetsmiljöer skapad av IT-företaget 
IBM. Med avancerad data, artificiellt intelligenta verktyg, datalagring, datasäkerhet samt industriell 
expertis driver molnplattformen digital transformation for många industrier (IBM, 2019).  
 

ioThink Solutions  

ioThink Solutions är ett programvaruföretag specialiserad inom IoT-lösningar som erbjuder verktyg 
för prediktivt underhåll. Lösningarna är riktade till branscherna smarta byggnader, tillverkning, 
energi och jordbruk (ioThink Solutions, 2019). Bland företagets lösningar förekommer 
projektdesign, On-premise-mjukvaror, realtidsmonitorering, fjärrkontroll, felsökning, förebyggande 
underhållsanalyser, optimering av tillgångar samt produktsimulering (ioThink Solutions, 2019).  
 

Microsoft 

Azure är en molnplattform med en samling av molnlösningar, tjänster och produkter utvecklade av 
Microsoft. Lösningarna är riktade mot alla typer av industrier och driver digital transformation 
genom en smart infrastruktur (Microsoft Azure, 2019).  

Bland nyckelerbjudandena förekommer IoT för uppkoppling av tillgångar, datainsamling, artificiell 
intelligens, applikationer, konfidentiell datahantering, dataplattform och serverhosting för 
maskininlärning (Microsoft Azure, 2019).  
 

Nestlé  

Nestlé är världens största företag inom livsmedel som äger över 2000 varumärken och har som mål 
att öka livskvaliteten för att bidra till en mer hälsosam värld (Nestlé, 2019).  

Bolaget producerar b.la. bebismat, flaskvatten, flingor, choklad och konfekt, kaffe, kulinarisk mat, 
kyld- och fryst livsmedel och mejeriprodukter (Nestlé, 2019).  
 

Nord-Lock  

Nord-Lock är en teknikkoncern och världsledande leverantör av säkra skruvförband, både för den 
offentliga- och industriella marknaden. Koncernen riktar sig mot industrier inom branscherna 
energi, transport, tillverkning, marin samt olja och gas. Siemens, General Electric, NASA och Tesla är 
några exempel på företagets kunder (Nord-Lock, Appendix).  

Nord-Lock påbörjade sin digitala transformation år 2018 genom att investera i nya digitala 
lösningar inom bl.a. kundservice, försäljning och support. Företaget stärker sin digitala närvaro 
genom att utnyttja Episervers molnplattform för utveckling av kundtjänster och e-handel (Nord-
Lock, Appendix).  

För nuvarande investerar koncernen i framtida molnbaserade tjänster, där målet är att erbjuda 
uppkopplade installationer, monitorering och prediktiva underhållstjänster av b.la. vindkraftverk 
med hjälp av sensorbaserad data. Eftersom det idag sker manuella inspektioner av skruvförbanden i 
vindkraftverken är servicekostnaderna mycket dyra, varför det medför ett ökat behov av en 
uppkoppling (Person 2, 2019).  
 



26 
 

Nynas 

Nynas AB är ett petroleumbolag, ett raffinaderi som tillverkar specialoljor och bitumenprodukter. 
Bolaget arbetar med att uppgradera råolja till nafteniska oljor som används i transformatorer, däck 
och olika processer samt även till bitumen, vilket förekommer som bindemedel i asfaltsvägar och i 
industriella applikationer (Nynas, 2019).  

Normalt har Nynas ett stort underhållsstopp var fjärde år, där besiktningar och tunga underhåll 
utförs. Verksamheten har idag kopplat upp en viss utrustning i anläggningen och ser det som en 
fördel att utvecklas i den fronten, då det underlättar produktion och minskar kostnader. För 
anläggningsstyrning används DCS styrsystem, och här samarbetar bolaget med Emerson för den 
digitala plattform som används (Person 4, 2019).  
 

OSIsoft  

OSIsoft erbjuder verksamheter en öppen infrastruktur, PI System, som möjliggör uppkoppling av 
människor, system och sensorbaserad data (OSIsoft, Appendix). Företagets PI System är lösningar 
som driver operativ intelligens genom datainsamling, analys och visualisering. Med sina 450 olika 
gränssnitt har systemet ofantliga anslutningsmöjligheter för datainsamling. Bland annat kan 
systemet kopplas till SCADA, DCS, utrustningar, databaser, textfiler och HTML webbsidor. OSIsoft 
erbjuder även Connected Services, vilket är tekniska lösningar som ger möjlighet till 
tjänsteleverantörer att få tillgång till data från sina kunder i realtid (OSIsoft, Appendix).  
 

Saudi Aramco  

Bolaget Saudi Aramco är en ledare bland energi- och kemikalieproducenter. Verksamheten utgörs 
av produktion, raffinering och petrokemikalier (Saudi Arabian Oil Co, 2019).  
 

Siemens  

Siemens är ett globalt teknikföretag med fokus på automation, elektrifiering och digitalisering. Inom 
företagets arbeten ingår kraftproduktion och kraftdistribution, intelligent infrastruktur för 
energisystem och smarta byggnader samt automatisering och digitalisering inom process- och 
tillverkningsindustrin (Siemens, Appendix). 

Integrerade maskinvaror, programvaror och tekniska tjänster är några exempel på lösningar som 
bolaget erbjuder tillverkande företag. Siemens digitala plattform, Digital Enterprise, används för 
digitalisering av tillverknings- och processindustrin, där artificiell intelligens, industriell 5G, 
autonoma hanteringssystem och Edge-computing är exempel på några teknologier (Siemens, 
Appendix). 

Med MindSphere, ett öppet molnbaserat IoT-operativsystem, kopplar Siemens upp produkter, 
maskiner, processer, anläggningar och infrastruktur till den digitala världen. Molnplattformen drivs 
i flera datacentraler, bl.a. i AWS och Microsoft Azure. Med detta system driver bolaget utveckling av 
digitala tjänster och affärsmodeller som har fokus på prediktivt underhåll (Siemens, Appendix). 

Siemens erbjuder även utvecklade SCADA-system för hantering av Big-Data. För detta används 
SIMATIC SCADA Systems, vilket är ett komplett paket av hårdvaror och mjukvaror som stödjer 
datainsamling, analys och beslutsfattande, både i kontrollrum och genom molnbaserade lösningar 
(Siemens, Appendix).  
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Sigfox  

Teknikföretaget Sigfox fokuserar på connectivity och IoT-lösningar för molnkommunikation mellan 
enheter (Sigfox, 2019). Företaget erbjuder, tillsammans med sitt partnernätverk, ett stort utbud av 
sensorer, digitala enheter samt anslutning mellan dessa via ett radiobaserat nätverk (Sigfox, 2019). 

Bolagets lösningar används inom ett flertal områden, där logistik, tillverkning, smarta byggnader, 
energiproduktion är några exempel på branscher (Sigfox, 2019).  
 

Sitech  

Sitech är en återförsäljare av Trimble-produkter inom maskinstyrning, mätteknik och vågsystem. 
Här ingår allt ifrån grävmaskin, bandschaktare, vält och hyvel till kontrollbox, 3D-modem, 
maskinradio och mjukvaror (Sitech, Appendix). 

Bland lösningarna erbjuds LOADRITE för uppkoppling av enheter. Mjukvaran möjliggör 
datakommunikation samtidigt som den ger insikt via ett webbrapporteringssystem (Sitech, 
Appendix).  
 

TE Connectivity  

Verksamheten TE Connectivity är en tillverkare av teknologier i egenskap av elektroniska 
komponenter och lösningar för trådlösa system i industrier (TE Connectivity, 2019).  

Företaget ägnar sig åt att erbjuda lösningar för bl.a. havsutforskning, marina-applikationer, 
automation, smarta byggnader samt industrier inom flygtransport, olja och gas, sjukvård, energi 
samt järnväg (TE Connectivity, 2019).  
 

Texas Instruments  

Texas Instruments (TI) är en specialist inom teknik som konstruerar, tillverkar och säljer analoga 
halvledarkretsar (Texas Instruments, 1995–2019). Företagets produkter förekommer inom ett 
flertal områden såsom uppkopplade bilar, smarta bostäder, automatiserade fabriker och 
självövervakande enheter inom sjukvården. Bolaget erbjuder även lösningar för trådlösa 
uppkopplingar över 14 anslutningsstandarder (Texas Instruments, 1995–2019).  
 

The Edge  

The Edge är en smart kontorsbyggnad på 40 000 m2 i Amsterdam, Zuidas, Byggnaden skapar nya 
arbetsmiljöer med hjälp av teknologier inom integrerad applikation, datainsamling, smart 
belysning, energiåtervinning, lagring av värmeenergi samt återvinning av regnvatten (Breeam, 
2019). För uppvärmnings- och kylsystem utnyttjar byggnaden grundvatten, där värmeväxlare är en 
del av processen (Bloomberg, 2015, 2:24). The Edge är utrustad med 28 000 sensorer för avkänning 
av rörelse, ljus, temperatur, fukt och m.m. (Randall, 2015).  
 

UnaBiz  

UnaBiz är en operatör till Sigfox, en partner i Sigfox:s nätverk, som levererar IoT lösningar i 
Singapore och Taiwan (UnaBiz, 2019). Lösningarna kan avse allt ifrån adaptrar, chipset, sensorer 
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och datasändare till parkeringssystem, monitorering och tjänster för uppkoppling (UnaBiz, 2019).  
 

Veolia  

Med fokus på lösningar inom återvinning, industriservice, vatten och energi är Veolia känd som ett 
världsledande miljöföretag (Veolia, Appendix). Lösningarna omfattar hantering av tillgångar samt 
industrisanering. Exempel på arbeten som utförs är installation, underhåll, analys, mätning, 
monitorering, blästring, och luftrengöring (Veolia, Appendix).  
 
WEBfactory  

Det tyska företaget WEBfactory GmbH beskrivs som en systemsamordnare för globala SCADA-
projekt. Utöver SCADA-system för styrning och monitorering av maskiner, erbjuder företaget 
lösningar i form av en plattform för IoT-applikationer samt webbaserade mjukvaror för processer 
(WEBfactory GmbH, 2019).  
 

Övriga aktörer  

- Vattenfall: ett energiföretag ägt av den svenska staten.  

- EON: en tysk energikoncern.  

- Ellevio: ett svenskt elnätsföretag.  

- HP: en leverantör av digitala produkter.  
- Ericsson: en tillverkare av utrustning för mobilkommunikation.  

- Dassault Systéms: en leverantör av 3D lösningar och mjukvaror för livscykelhantering.  
- Nordic Sugar: en sockerproducent.  
- Cisco: ett teknikföretag med lösningar inom nätverk och datorkommunikation. 

- Huawei: en leverantör av kommunikationsutrustning.  

- Hirschmann: ett varumärke av företaget BELDEN, med fokus på utveckling av industriellt 
nätverk.  

- Dell: en leverantör av datorprodukter och digitala hårdvaror.  

- Episerver: sammankopplar e-handel och digital marknadsföring.  

- Tech Mahindra: ett teknikföretag med fokus på uppkoppling av tillgångar. 

- Accenture: ett tjänsteföretag som erbjuder konsultation inom arbetsstrategi och digital 
teknologi.  

- Alibaba Cloud: en molnplattform av det kinesiska IT-konglomeratet Alibaba Group.  
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4.2 Kartläggning av aktörer 

Nedan grupperas aktörer i åtta kategorier baserat på deras verksamheter. Bland intressenterna 
ingår storföretagen som är verksamma i ett flertal områden, varför dessa återkommer i flera 
indelningsgrupper.  

Följande är kategorierna:  

Slutkunder, Tillverkare (OEM), Konsultföretag samt Leverantörer av; Molnplattformar, IoT-lösningar, 
SCADA system, Underhållsarbeten och Prediktiva underhållsarbeten.  
 

Slutkunder  

Slutkunder ingår i industrierna: Energi, Olja och Gas, Smarta Byggnader samt Livsmedel.  

- Inom energiindustrin förekommer aktörer såsom Företag 8, Företag 10, Företag 4, Företag 
45, och Företag 2. 
  

- Företag 19, Företag 25 och Företag 15 är exempel på aktörer som ingår i olje- och 
gasindustrin. 
 

- Företag 29 tillhör industrin smarta byggnader. 
 

- Inom livsmedelsindustrin förekommer kunder såsom Företag 37, Företag 44 och Företag 21.  
 

Tillverkare  

OEM är leverantörer av utrustning som erbjuder slutliga produkter. Exempel på sådana 
leverantörer är Företag 23, Företag 35, Företag 13, Företag 18, Företag 6, Företag 34 och Företag 
12.  
 

Konsultföretag 

Bland konsultföretagen ingår aktörer såsom Företag 31, Företag 11 och Företag 40. Till de stora 
företagen som driver rådgivning i samband med sina tjänster inräknas b.la. Företag 7, Företag 18, 
Företag 33 och Företag 6.  
 

Leverantörer av molnplattformar 

Inom denna kategori förekommer t.ex. Företag 1, Företag 33, Företag 9, Företag 38 och Företag 24.  
 

Leverantörer av IoT-lösningar 

Bland leverantörer av IoT-lösningar uppträder Företag 27, Företag 28, Företag 26, Företag 17, 
Företag 3, Företag 14, Företag 5, Företag 35, Företag 42, Företag 32, Företag 22, Företag 1, Företag 
9, Företag 6, Företag 13, Företag 18, Företag 7, Företag 30, Företag 43, Företag 36, Företag 39 och 
Företag 20.  
 

Leverantörer av SCADA-system 
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Exempel på aktörer som till industrier erbjuder övervaknings- och styrsystem, d.v.s. SCADA-system, 
är Företag 7, Företag 30, Företag 18, Företag 6, Företag 13 samt Företag 16.  
 

Leverantörer av underhållsarbeten 

Denna kategori består av aktörer som erbjuder traditionella underhållsarbeten av 
industritillgångar. Här förekommer b.la. Företag 41, Företag 7, Företag 13 och Företag 6.  
 

Leverantörer av prediktiva underhållsarbeten 

Inom denna kategori ingår aktörer som erbjuder produkter och tjänster för utveckling av prediktiva 
underhållsarbeten. Här erbjuds lösningar av Företag 7, Företag 30, Företag 18, Företag 13, Företag 
6, Företag 9 samt Företag 5.  
 
Kartläggningsmodell 

För att åskådliggöra de 30 aktörernas positioner och relationer i det digitala ekosystemet utformas 
en kartläggningsmodell, se figur 4.1 på nästa sida. Relationer som identifierats presenteras i en 
tabell på modellens vänstra sida. Den högra delen av figuren illustrerar de åtta kategorierna som 
visar aktörernas verksamhetsområden. Även de 15 övriga aktörernas positioner presenteras i 
modellen. 
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Figur 4.1: Modell för kartläggning av aktörer i det digitala ekosystemet.
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4.3 Externa studier – Intervjuer 

Externa intervjuer har genomförts med sex personer från fem olika bolag. Se tabell 4.2 för 
information om intervjuerna avseende bolagsnamn, namn- titel- och roll hos respondent, datum 
samt intervjumetod. Intervjuerna delas in i kategorierna OEM, molntjänstleverantörer samt 
slutkunder. Härnäst presenteras intervjufrågor samt resultat som erhållits från respektive 
informant. 

Tabell 4.2: Tabell för intervjuade nyckelpersoner. 

4.4 Intervju med OEM 

Nedan presenteras svar från Person 1, Person 2 samt Person 5.  
 

Intervjufråga 1: Som du redan vet pågår en digital revolution där Industri 4.0, Internet of Things 
och connectivity är centrala. Vad har du för synpunkter kring detta område? 

– Digitalisering av både industri- och kraftsystem är nödvändig ur flera aspekter, men 
produktiviteten är den bärande delen. I kraftsystemet jag kommer ifrån erhålls en allt högre 
komplexitet i nätet. För att kunna göra det hanterbart krävs därmed en hög grad av automation 
samt en digitalisering som möjliggör insamling av väsentlig information (Person 1, 2019). 
Person 1 (2019) nämner att det i industrin handlar ungefär om samma sak samt att 
maskininlärning och AI är centrala i området.  
– Nu börjar man titta på hur man kan få en robot att lära sig själv. Om en robot har ett mål att 
överträffa 100 enheter var tionde minut får den själv finna vägen för hur den bäst kan 

Företag Respondent Titel Roll & Bakgrund Datum Intervjuform 

Företag 6 Person 1  
 
 
 

Arbetar med affärsutveckling inom kraft, vilket avser allt 
från 50 kV till det högspända. Har sin bakgrund i 
maskinteknik och har jobbat i företaget i över tolv år. 

2019-05-24 Telefonsamtal 

Företag 23 Person 2  Har tidigare arbetat med produktutveckling av sensorer. 
Arbetar för nuvarande med affärsutveckling och 
projektledning för identifiering av smarta produkter och 
tjänster. Driver arbetet med att digitalisera företaget. 

2019-05-27 Face-to-face 

Företag 7 Person 3  Jobbar med att omvandla data till värde med hjälp av 
företagets plattform. Ansvarar för försäljning- och 
affärsutveckling. 
 

2019-05-28 Telefonsamtal 

Företag 19 Person 4  Har sin bakgrund i rör- och mekanisk konstruktion och 
har jobbat som konsult sedan år 1988 i flera positioner. 
Ansvarar för långsiktigt underhåll på statisk utrustning, 
vilket omfattar allt från kärl och torn till värmeväxlare, 
cisterner och rörledningar. Har varit inspektionsledare 
och arbetat med framtagande av inspektions-scope för 
två stora driftstopp. 

2019-05-29 Telefonsamtal 

Företag 6 Person 5  Har sin bakgrund i elektroteknik och har tidigare jobbat 
med SCADA och automationssystem. Arbetar för 
nuvarande med affärsutveckling inom kraft, med nära 
relation till kunder inom områdena smarta elnät, energi, 
produktion och m.m. Synkar ihop försäljningen i södra 
Sverige. 

2019-05-29 Face-to-face 

Företag 18 Person 6  Ansvarig för service/support-försäljningsavdelningen för 
nordöstra Europa. Arbetar med genomförande av 
systemförslag och affärsutveckling samt med att förse 
kunder och kollegor med produkt- och 
applikationsinformation. Har sin bakgrund i rymdteknik 
och har jobbat med automation i tio år. 

2019-06-03 Webex  
videosamtal 
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åstadkomma det. Man låter d.v.s. roboten att hitta en lösning genom att använda 
maskininlärningens algoritmer (Person 1, 2019). 

– Jag är absolut positiv till digitaliseringen och jag tror att det kommer att hjälpa oss i mångt och 
mycket, men man bör vara realistisk (Person 2, 2019). Person 2 (2019) nämner att många av de 
här funktionerna har funnits länge, men att man bara har benämnt de i vissa namn.  
– Exempelvis har man ofta pratat om AI och maskininlärning, att de ska ta över alla jobb med 
hjälp av robotar, att självkörande bilar kommer att finnas i varje hörn och så vidare. Men så 
snabbt sker det inte, utan sådant här tar ganska långt tid. Det kryper sakta fram i samhället med 
små och små förändringar och efter något decennium är vi nog mycket mer digitaliserade än vi 
tidigare har anat (Person 2, 2019). Person 2 (2019) konstaterar att digitaliseringen kan tillföra 
mycket, men att man bör fundera över vad det kan innebära för ens eget företag. 
– Här är det viktigt att våga testa sig fram, och det är precis det vi försöker göra i Företag 23 
(Person 2, 2019).  

Enligt Person 5 (2019) kommer det att ta fart när det gäller service och underhåll. Han anser att 
det finns mycket kvar att göra, att det behövs fler pilotprojekt och att man testar och utvärderar 
i en större utsträckning.  
– Detta är inte bara en teknikfråga, utan det handlar även mycket om kompetens. Idag jobbar vi 
mer med tjänster och mjukvaror som under den senaste tiden blivit allt vanligare. Vi känner att 
vi i framtiden inte kan tjäna pengar på produkter, utan att vi måste börja satsa mer på tjänster. 
Det är här man kan göra stora vinster (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 2: Vad tror du att digitaliseringen kommer att bidra till i industriella sammanhang 
och vilka nya produktfunktioner och kundvärden tror du att den kommer att medföra? 

– Vi har redan sett en del utav det hela, men inte allt då det finns väldigt många värden. Den 
tydligaste delen skulle jag säga är en personifiering utav varor. Det kommer att bli en betydligt 
effektivare och hållbarare produktion, då man exempelvis kommer att kunna minska 
materialspill och minimera energiåtgång ytterligare (Person 1, 2019). Person 1 (2019) uttalar 
att detta kan möjliggöras då man erhåller ett systemtänk med hjälp av digitaliseringen. Han 
menar att man inte bara tittar på en del av produktionen, utan att man även kan se över alla 
delar och integrera med andra överliggande system.  
– I en produktionsfabrik har man processer som ännu inte är fullt optimala, då man inte har 
hunnit eller klarat av att utföra en optimering p.g.a. kostnads- eller tidsskäl. Det är nu denna 
optimering kommer att kunna möjliggöras tack vare digitaliseringen (Person 1, 2019). 

– Om man tittar på produktionen i våra fabriker har man tidigare dragit slutsatser baserat på 
erfarenhet. Men i och med att man kan mäta så mycket mer under hela produktionscykeln idag, 
kan man nu underbygga beslut med konkreta fakta (Person 2, 2019). Person 2 (2019) menar att 
detta möjliggörs genom data som samlas in i stora mängder. 
– Med hjälp av AI och samkörning av data från flera olika källor kan man även se vissa typer av 
mönster som tidigare varit svåra att skåda. AI skulle således kunna vara till hjälp för att se en 
röd tråd som gör det hela mycket enklare (Person 2, 2019). 

Person 5 (2019) framhäver att det kommer att ske kvalitetsförbättringar när det gäller service 
och underhåll. Han anser att stilleståndstiderna kommer att minska samtidigt som man kommer 
att kunna producera mer till en lägre kostnad.  
– Kunden kommer att kunna erbjudas en högre kvalitet och få möjlighet att styra sina produkter 
och göra de individanpassade. Hela produktionskedjan kommer att kunna kopplas ihop (Person 
5, 2019).  
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Intervjufråga 3: Vilka värdeskapande faktorer anser du att kunderna överväger mest när de 
jämför era produkter och tjänster med era konkurrenters? Vad är det ni gör med era produkter och 
tjänster som skapar mervärde? 

– För oss handlar det om att hitta kundvärden. Vi har redan en verktygslåda som vi kan lösa 
många olika saker med och som vi samtidigt kan kombinera på minst lika många sätt. Detta gör 
att vi måste se saker utifrån kundens perspektiv och ställa oss i deras skor på ett annat vis än 
vad vi har gjort tidigare. Idag är det av ännu större vikt att förstå kundens huvudvärk samt att ta 
reda på ”vart skorna klämmer” hos kunden (Person 1, 2019). Person 1 (2019) hävdar att kunden 
oftast har problem med sådant som orsakar att de förlorar pengar, eller sådant som de har 
möjlighet att bespara stora utgifter på. 
– Det vi gör är att kliva över från det här med ”att bara sälja en produkt”, utan vi vill snarare sälja 
en lösning som skapar värde. För att kunna möjliggöra detta är det viktigt att förstå vart 
kundvärdet ligger. Det här är en resa som kunden kanske inte heller är medveten om. Företag 
har koll på saker och ting, men vart rotorsaken till ett problem eller möjlighet faktiskt ligger är 
inte helt säkert att man vet. Det kan exempelvis bero på att man inte har tillräckligt med data 
eller att data inte har tillräckligt hög kvalitet, och det är här någonstans man börjar (Person 1, 
2019). 
Enligt Person 1 (2019) är det inte så mycket som har en innovationshöjd. Däremot hävdar han 
att de i bolaget har möjligheten att koppla samman produkterna i ett större system, vilket 
erbjuds till en lägre kostnad. 
– Vi har tillgängligheten till den så kallade beräkningskraften som möjliggör många saker. Det 
heta just nu är AI-lösningar som kommer att ta sig in här och var i våra liv, vilket de redan har 
börjat göra (Person 1, 2019). 

Person 5 (2019) menar att värdet ligger i hur prylarna hänger ihop med varandra samt att man 
kan se hela kedjan från idé till färdig produkt. 
– Vi erbjuder en hög kvalitet när det kommer till service och underhåll. Här är det viktigt att man 
är nära kunderna, förstår deras processer och kan skicka ut servicetekniker i god tid. Det 
handlar inte bara om att få upp ett larm i ett DCS-system, utan även om att agera och laga felet 
på ett snabbt och säkert sätt. Det är här kundvärdet ligger (Person 5, 2019). Person 5 (2019) 
förklarar att de alltid har jobbat i tätt samarbete med kunderna. 
– Kunderna har varit med att ta fram framtidens produkter tillsammans med oss, varför det ofta 
är de som styr vad vi ska ta fram. Vårt nära samarbete och våra dialoger har medfört att vi 
tillsammans tar fram nya prylar och tjänster som skapar värde (Person 5, 2019). Person 5 
(2019) tillägger att de under möten med kunder diskuterar och berättar saker öppet för 
varandra. Här kan det vara djupgående diskussioner om processer och sådant som behöver 
utföras i framtiden.  
– Vi träffas periodvis i ett speciellt rum som är anpassad efter ny teknik, där vi försöker 
analysera vad kunden har för problem. Utifrån det plockar vi fram ett antal case som vi 
tillsammans jobbar vidare med för att ta fram olika lösningar (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 4: Har era kunder specifika svårigheter eller problem som ni har möjligheten att 
motarbeta eller lösa genom connectivity och Internet of Things? Vilka är dessa problem och 
svårigheter? 

– Om jag ska hålla mig till kraft står man inför en åldrande infrastruktur. Många av 
utrustningarna som finns hos våra kunder, såsom Företag 4, Företag 45 och Företag 2 är ganska 
gamla. När man tillverkar transformatorer ska de hålla i 30–40 år och ofta förlänger man 
livstiden så att de kan vara upp till 80 eller 100 år. Detta ställer stora utmaningar för kunderna 
att hålla koll på hur åldringsegenskaperna ser ut i produkterna, hur hårt de kan belastas och när 
komponenter måste bytas (Person 1, 2019). Person 1 (2019) förklarar att kunderna ronderar 
idag, d.v.s. att de åker ut och tittar på komponenterna runtom i landet för att se om utrustningen 
fungerar och om måtten håller, vilket kostar både tid och pengar. 
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– Om vi kan samla information och se status på utrustningarna kan vi förutsäga när de kommer 
att haverera. Därmed kan underhåll planeras innan någonting inträffar. Med en ökad grad av 
uppkopplade system kan vi även öka tillgängligheten och leveranssäkerheten i systemen 
(Person 1, 2019). 

Person 2 (2019) nämner att de inte riktigt har kommit dit än med digitaliseringen, samt att det 
därför sitter på affärsutveckling just nu. 
– Tanken är att vi ska kunna koppla upp våra installationer av exempelvis vindkraftverk, vilka vi 
erbjuder många lösningar till. Idag skickar man ut servicetekniker till vindkraftverken två 
gånger per år och ibland sker det via helikoptrar när dessa är havsbaserade. Teknikerna går 
igenom ca 10 procent av alla skruvar genom att utföra inspektioner i form av knackning och 
mätning. Att förstå att detta kan vara kostnadskrävande är inte så svårt, därmed är service-
kostnaderna väldigt höga (Person 2, 2019). Person 2 (2019) tillägger att opassande väderlag 
orsakar att man inte alltid kan skicka ut helikoptrar under planerad tidpunkt. Om man i detta fall 
kan koppla upp komponenter, skulle man från land kunna se aktuell status, vilket skulle skapa 
ett stort värde (Person 2, 2019). 
– Vårt mål är således att koppla upp enheter för att kunna möjliggöra detta. I första hand handlar 
det om att se status på applikationen, då man inte behöver åka ut för service. I nästa fas handlar 
det om prediktivt underhåll, så att man kan förutspå när det är dags för underhåll.  
Person 2 (2019) nämner även ett annat scenario gällande deras produktionsanläggningar. Han 
förklarar att flera kunder vill kunna följa kvaliteteten och stegen i produktionskedjan. 
– Att kunderna har börjat efterfråga detta har lett till att vi har fått en bekräftelse av att vi borde 
sätta upp sensorer på maskinerna för att kunna få ut mätdata (Person 2, 2019). 

Person 5 (2019) framhåller att de erbjuder lösningar inom alla områden och att det avser allt 
från energiflöde till tillverkningslinor i industrin.  
– Den digitala plattform vi använder kan anpassas till alla olika branscher. Men i stora drag 
handlar det om att data samlas in och analyseras, så att man kan dra slutsatser. Detta kan b.la. 
underlätta vid service och underhåll, vilket leder till en högre kvalitet. Det är här jag ser att man 
kan vinna mycket (Person 5, 2019).  
Följaktligen konstaterar han att man med hjälp av insamling av Big-Data kan se ännu fler 
mönster, vilket i sin tur bidrar till nya tankesätt och lösningar (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 5: Hur gör ditt bolag med arbeten kring digitalisering och connectivity, vad kopplas 
upp idag och vilka värden skapas utav det?  

– De flesta produkter vi har kommer förr eller senare att ha någon koppling till ett överliggande 
system och det spelar nästan ingen roll om det är ett reläskydd, brytare eller transformator. Om 
vi tittar på transformatorerna som vi haft uppkopplade i minst 15 år börjar man kunna länka 
samman den informationen med information av andra delar av nätet. Tidigare har vi haft mindre 
system för att förstå hur transformatorn mår och beter sig, men nu börjar vi titta på hur vi 
tillsammans med information från andra delar av elnäts- eller kraftnätssystem kan få 
systeminformation om vad som är på väg att inträffa (Person 1, 2019). Person 1 (2019) 
åskådliggör ett exempel gällande en el-buss som behöver snabbladdas. Han menar att om bussen 
har åkt väldigt långt ut, där effekt för laddning inte finns tillgänglig, skulle en övervakning av 
utrustning varit betydande.  
– Har man en övervakning av all sin utrustning hela vägen till bussen, kan man från nätbolagens 
sida bedöma om man kan överlasta en transformator ett visst antal minuter för att snabbladda 
en buss som behöver en hög effekt. Det här skulle man kunna göra om man har insikt i alla delar 
i systemet. Om man väljer att överhetta ledningarna eller transformatorn bör man veta hur 
mycket av dess livstid man förlorar på det (Person 1, 2019). Person 1 (2019) menar att hela 
scenariot kräver realtidsuppkopplad utrustning, vilket de kallar för ”Dynamic Rating of 
Components”. Han förklarar att det innebär att man dynamiskt kan leka med parametrar.  
– Vanligtvis är en transformator kapabel till en viss effekt och spänning. Denna överskrider man 
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normalt inte, men om man väljer att göra det vet man att det kommer att påverka livslängden 
hos komponenten. Men då man inte vet i vilken grad får man undersöka detta senare. Har man 
uppkopplad utrustning i det här fallet kan man således beräkna och förutsäga det i förväg 
(Person 1, 2019). 

Person 5 (2019) nämner att det är med hjälp av smart sensor som man kan omvandla 
traditionell utrustning till smarta och trådlöst anslutna enheter.  
– Sensorerna kan sättas på olika utrustningar såsom motorer och växellådor, för att via Wi-Fi 
eller Bluetooth möjliggöra uppkoppling till en telefon eller ett nätverk. På så sätt kan man ha koll 
på hur motorn mår samt när det är dags för underhåll. Med hjälp av systemet kan man ha koll på 
temperaturer, värme, vibrationer och m.m. För ett pris i månaden kan kunden få en så kallad 
platta med dessa sensorer som de kan skruva fast på sin utrustning. Genom antingen en app i 
telefonen eller en gateway kan kunden sedan få tillgång till data (Person 5, 2019). Person 5 
(2019) förklarar att om kunden önskar kan data även föras över till företagets diagnostikcenter, 
där man kontinuerligt kan mäta och övervaka informationen åt kunden. Med hjälp av algoritmer 
går det att räkna fram livslängden på utrustningar för att bestämma när det är dags för 
underhåll (Person 5, 2019). 
– När man gör kunden uppmärksam på att en utrustning håller på att gå sönder eller t.ex. 
vibrerar mer än vanligt, samt erbjuder råd som bidrar till att det inte blir kostsamt för kunden, 
då levereras värdet. Man lär alltså kunden att se saker i ett tidigt skede (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 6: Ser du connectivity och Internet of Things som möjliga medel för differentiering 
gentemot konkurrenter och tror du att de kan bidra till att åstadkomma konkurrensfördelar i ditt 
företag? 

– Uppkopplingen i sig är en sak och den tror jag är ganska grundläggande. Frågan är egentligen 
vilka värden vi kan skapa med det. Den enkla biten är att sätta ut sensorer och plocka in signaler, 
men kärnan ligger i hur vi tolkar det samt hur vi skapar värde utifrån insamlad data (Person 1, 
2019). Person 1 (2019) förklarar att det är meningslöst om man inte kan relatera en punkt till 
någonting annat.  
– Man måste kunna göra någonting med datan. För mig är IoT-prylar således bara ett verktyg 
(Person 1, 2019). 

Enligt Person 5 (2019) vill alla vara med på digitaliseringsresan, därmed ser han Connectivity 
och IoT som möjliga medel för differentiering gentemot konkurrenter. 
– Alla vill knyta upp sina kunder med olika typer av tjänster, att ha så bra tjänster som möjligt är 
därför A och O. I industrin är det självklart att man ska kunna koppla upp saker och ting, men det 
intressanta här är inte produkten i sig, utan att tjänsterna verkligen kan användas till någonting 
som skapar värde (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 7: Vilka samarbeten har din organisation inom connectivity? Alltså, kopplar ni upp 
utrustning på egen hand eller har ni samarbeten med andra bolag? (Har ni exempelvis någon 
leverantör av data-handling systems?) 

Person 1 (2019) uttalar att det i grunden står ett samarbetsavtal med Företag 1, där man kan 
utnyttja deras plattformen för att bygga lösningarna på. Han nämner även att andra partner är 
Företag 34 (på hårdvaru-sidan), Företag 43 (på 5G-sidan), Företag 12 (för implementation och 
delar i CAD där man går mot VR) samt Företag 38 (för ”Cognitive Services”).  
– Vi försöker att samarbeta och vara i partnerskap med de som är best-in-class, sedan måste det 
också vara en perfect-fit för oss. Vi skulle t.ex. kunna använda plattformen av Företag 9. Den är 
säkerligen minst lika bra, dock måste det också vara ett företag som passar vårt arbetssätt 
(Person 1, 2019). Person 1 (2019) understryker att det är viktigt att allting går mot en större 
öppenhet och att systemen därmed inte får vara proprietär. 
– Man kan inte låsa in en kund i ett system och säga ”Vi är Företag 6 och om ni köper det här 
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funkar det bara med Företag 6-utrustning”. Detta är inte hållbart, utan all utrustning måste 
kunna kommunicera över gränserna (Person 1, 2019). 

Person 2 (2019) uttrycker att man i bolaget använder plattform av Företag 1 för att föra upp 
data till molnet. Sedan utför man även analyser via Edge-Computing, dels för att det går fortare 
men även för att det är billigare.  
– Anledningen till att vi har valt Företag 1 är för att de har gjort en bra resa. De inkluderar 
allihop och mycket av deras arbete går till välgörenhet. Företag 1 är nog även de som satsar mest 
på AI och maskininlärning (Person 2, 2019).  
Person 2 (2019) beskriver att plattformen av Företag 1 har grundkomponenter som går att göra 
många olika saker med. Inom området IoT används plattformen för kommunikation genom 
gateway. Den används även för insamling, analys och visualisering av data. I AI-delen finns en 
tjänst där man kan träna in algoritmer. Sedan finns tjänster som används för textigenkänning 
(Person 2, 2019). 
– Vi tittar även på objektigenkänning, eftersom vi kan behöva det i produktionen. I nuläget har vi 
kameror som granskar våra produkter under tillverkning, där komponenter som inte håller 
måtten sorteras ut. För detta försöker vi finna en smidigare lösning med hjälp av 
objektigenkänning av Företag 1. Vi har även CRM och ERP. 
Person 2 (2019) tillägger att de även ingår i partnerskap med konsultfirmor för elektronik och 
mjukvaruutveckling. Exempelvis används molntjänst av Företag 39 för andra digitala lösningar. 

Även enligt Person 5 (2019) är det viktigt att jobba med öppna standarder.  
– Vi har samarbeten med Företag 1 för deras plattform som ligger i vårt moln, samt med Företag 
38 för deras system. Företag 38 jobbar mycket med AI, varför vi valt att arbeta med de för det 
området. Anledningen till att vi valde Företag 1 är för att de erbjuder en stor, bred och öppen 
plattform (Person 5, 2019).  
Person 5 (2019) berättar om datacenter, vilket är ett stort projekt som drivs från Företag 6. Här 
förklarar han att samarbeten sker med Företag 38, Företag 32, Företag 43, Facebook, Företag 42 
och Företag 1.  
– I datacenter kan man styra industriella processer och övervaka ställverk, kylsystem, 
generatorer och m.m. Här står b.la. Företag 38 och Företag 1 för hårdvara-delen, medan vi 
ansvarar för övervakningen (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 8: Hur går samarbetet till, d.v.s. genom vilka kommunikationskanaler sker 
exempelvis datautbytet med leverantör? (Sker utbytet via molntjänst eller t.ex. genom att en person 
hämtar datan fysiskt?) 

– Det beror helt på omständigheterna och säkerhetsklassificeringen. Vissa av våra kunder kan 
inte släppa upp information i molnet p.g.a. att den är säkerhetsklassad och i ett sådant fall får 
man göra en så kallad On-Premise-lösning. Det innebär att man har en mjukvara som man 
placerar ute hos kunden, vilket medför att man kan utföra analysen direkt på plats (Person 1, 
2019).  
Person 1 (2019) konstaterar att detta kan bli mindre effektivt i jämförelse med molnet, eftersom 
kunderna inte kan komma åt allting som blir uppdaterat samtidigt. Därmed uttalar han att man i 
vissa fall går på rena molnlösningar eftersom det är billigt och tillräckligt säkert. 
– Formen för datautbytet beror sammantaget på situation. Allting är upp till kunden och det som 
kommer allra först är säkerheten. Det här är någonting som man kommer att ta i små steg, mot 
fullt uppkopplad utrustning i molntjänster så småningom (Person 1, 2019). 

Person 5 (2019) framhäver att kunderna ofta är rädda för att koppla upp sig direkt till molnet, 
varför de vanligtvis vill äga sin data själv. Detta medför att man tillhandahåller kunden olika 
lösningar. 
– Ibland kopplar vi upp oss direkt mot en kund, d.v.s. sätter kunden in en sladd i väggen och 
meddelar oss att vi kan tanka datan. Sedan meddelar de oss igen när vi ska dra ut sladden 
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(Person 5, 2019). 
Person 5 (2019) understryker att det finns regler och bestämmelser som man måste hålla sig till 
när det gäller branscher såsom olja- samt kemi- och läkemedelsindustrin. 
– Det mest förekommande idag skulle jag dock säga är att man har en databas innanför kundens 
brandväggar, där man gör datainsamlingen och analysen direkt på plats (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 9: Vilken digital plattform använder ni er av för uppkopplingen?  

– Vi integrerar allting på plattformen av Företag 1, vilket är vad vår plattform utgörs av. 
Hårdvarumässigt använder vi vårt eget SCADA-system för att styra elnätsdistribution (Person 1, 
2019). 

Person 5 (2019) tillägger att plattformen kan anknytas till alla branscher och områden.  
 

Intervjufråga 10: Vad har du för bild av det digitala ekosystemet idag, d.v.s. hur anser du att 
kartan i ekosystemet ser ut? - Vilka olika spelare finns det? (Hur ser ni t.ex. på Bigtech och SCADA?) 

– Jag tycker att det växer ihop mer och mer. Om man tittar på industrin och kraftsidan är IT- och 
OT integrationen den stora biten. Det är att man kombinerar informationsteknologi med 
operationell teknologi. De stora aktörerna kommer således från båda hållen (Person 1, 2019). 

Enligt Person 5 (2019) dyker det upp nya spelare på marknaden regelbundet. Han hävdar att 
bolag såsom Företag 33 också är på väg att ta sig in i branschen.  
– De jobbar för det idag och de är redan duktiga på att utföra analyser av data (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 11: Vilka nya samarbeten och affärskontakter behöver ditt företag att bygga för att 
bli framgångsrik? 

– Vi sitter inte på alla lösningar som krävs för att lösa uppgiften för kunden, därmed vill vi 
involvera start-ups och mindre företag. Vi kanske har de stora komponenterna som tar fram 
lösningen. Men det finns även andra företag som har specifika lösningar som vi kanske aldrig 
kommer att kunna ta fram. Och även de måste in i sådana här samarbeten eftersom vi har ett 
gemensamt mål att lösa en kunduppgift (Person 1, 2019). 

Person 2 (2019) betonar att man behöver identifiera andra kunder i ekosystemet för att bli 
lyckosam digitalt. Han förklarar att det inte handlar om de traditionella kunderna som köper 
produkten, utan snarare om de som servar den. I detta fall skulle exempelvis serviceteam kunna 
dra nytta av att läsa status från distans. 

– Jag tror att vi skulle behöva samarbeten med datascientists och dataanalytiker, vilka är duktiga 
på att hantera stora mängder data och kan få oss att dra lärdomar av dessa (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 12: I vilka sammanhang skulle du tänka dig att samarbeta med leverantörer? Hur 
ser ni på partnerskap med exempelvis OEM (Original Equipment Manufacturer)? 

– Om vi t.ex. har en digitaliseringslösning till en OEM, där vi kopplar upp pumpar, 
frekvensomriktare eller värmeväxlare, är det de som kan processen bäst. Det är de som bör förse 
oss med information om vad vi ska mäta. I detta fall skulle dataanalytikern kunna sitta mellan 
oss och kund för att få detta funka (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 13: Vilka nya möjligheter skapar connectivity och Internet of Things för företaget? - 
Hur och för vad skulle ni kunna ta betalt från era kunder i detta fall? 
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Person 1 (2019) svarar att man kan ta betalt för lösningen i sig, men att det även finns andra 
typer av performance-contracts. Han menar att man t.ex. kan sälja på tillgänglighet eller 
avkastning på antal producerade enheter.  

Person 2 (2019) uttalar att de är ganska nya med detta och att de därför inte är helt säkra på hur 
de ska ta betalt. 
– För att lyckas tror jag att man måste ha ett case där man till en början erbjuder uppkopplingen 
gratis eller säljer in det väldigt billigt. Traditionellt sätt har det skett en produktbaserad 
försäljning, men nu kommer vi in i ett skede där man kan börja tjänstefiera och erhålla betalning 
via t.ex. månadsabonnemang (Person 2, 2019). 

När det kommer till Person 5 (2019) hävdar han att det inte handlar om att tjäna pengar på 
hårdvaror och produkter, utan snarare på tjänsterna och analyserna som erbjuds.  
– Idag är vi på väg in i ett tjänstesamhälle, där man med tjänsterna knyter upp sina kunder. 
Betalningen skulle i detta fall kunna ske månadsvis (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 14: Hur och för vad tror du att kunderna skulle vara redo att betala om 
digitaliseringen var fullt utvecklad idag? 

Person 1 (2019) påstår att det skulle kunna vara att kunden betalar ett premium för en enkelhet.  
– Om man tar mobilabonnemangen som exempel var det väldigt dyrt att surfa i början. Men 
sedan kom det företag som erbjöd att man fick surfa obegränsat för en specifik summa. Därmed 
kan det vara en form av enkelhet och trygghet att veta att man inte kommer att betala mer än 
det avtalsenliga priset, oavsett hur mycket man surfar (Person 1, 2019).  
Han resonerar även kring varför man exempelvis ska köpa en robotgräsklippare när man istället 
kan köpa tjänsten ”klippt gräsmatta”. Enligt honom är man kanske inte så intresserad av hur 
gräsmattan klipps, utan bara av resultatet.  
– Det kanske inte är så viktigt om det är robotar som klipper gräset eller om det är någon som 
springer runt med en handjagare (Person 1, 2019).  
 

Intervjufråga 15: Hur och för vad betalar kunderna i dagsläget, d.v.s. hur ser er affärsmodell ut i 
det digitala ekosystemet? 

Person 1 (2019) förklarar att affärsmodellen är varierande samt att den regelbundet måste 
undersökas och prövas. Han menar att kruxet inte sitter i tekniken, då den redan finns i mångt 
och mycket. Därvidlag är det enligt honom avgörande att hitta betalningsviljan, vilket oftast är 
svårigheten. 
– Idag kör vi på alla möjliga typer av kontrakt, allt från klassisk försäljning till performance-
based och leasing. När kunden exempelvis vill köpa en förståelse av hur deras transformatorer 
mår säljer vi tjänsten ”transformatorövervakning”. I detta fall behöver kunden inte bry sig om 
vad det sitter för komponenter på transformatorn, utan de köper en förståelse av 
tillgängligheten och slitaget för att kunna få indikation av oss (Person 1, 2019).  
Han understryker även att kunden inte bryr sig så mycket om metoden, utan snarare om 
resultatet, varför man helst vill sälja tjänsten. 
 
Person 5 (2019) tillägger att betalningarna är tjänstebaserade och sker oftast månadsvis. 
Kunden betalar även för hårdvarorna samt en plats i servern om något ska utföras i deras 
SCADA-system.  
 

Intervjufråga 16: Vilka interna- och externa barriärer anser du kan uppträda inom området? 
Vilka risker ser du? 

– Det finns alltid svårigheter i att få upp helheten i stora organisationer och det kan ta tid internt 
att få saker och ting på plats. Ett exempel är när man ska bestämma hur man ska sälja och vilken 
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risknivå man ska ta (Person 1, 2019). 
För externa svårigheter förklarar Person 1 (2019) att det kan ta tid att hitta affärsmodellerna 
och att ta sig framåt tillsammans. Detta p.g.a. att det kan vara svårt att ha en tillit, 
kommunikation och tilltro till varandra.  
– Det som är signifikant i detta fall är att de som vågar visa mod, kasta sig ut och prova nya 
lösningar kommer att ha ett övertag på de som inte gör det (Person 1, 2019). 

Även Person 2 (2019) bestyrker att kärnan ligger i att man vågar testa sig fram. 

Enligt Person 5 (2019) handlar det om att kompetensen är ganska låg och att det är en 
utbildningsfråga. Han konstaterar att den nya generationen är van med teknik, varför de har 
större potential att bidra med något. 
– Det hela är en utbildningsresa som alla måste vara med på. Man förändrar ett arbetssätt 
tillsammans och därför behövs ett bra samarbete. Sedan kan datasäkerheten vara en risk, men 
här har vi expertis att hjälpa till ute hos kund med hjälp av riskanalyser (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 17: Vilka olika säljkanaler utnyttjar ni idag – d.v.s. hur och vart når ni nya samt 
befintliga kunder? 

– Vi har flera olika säljkanaler, allt ifrån kanalpartners till direktförsäljning. En rak 
produktförsäljning är inte i prioritet eftersom den inte kopplar till övrig utrustning. Värdet 
kommer ju både till kund och oss när vi sätter samman systemen (Person 1, 2019). 

– Vi har satsat mycket på sociala medier såsom Linkedin, Youtube, Instagram och Twitter. I vår 
marknadsföringsavdelning har vi människor från hela världen som jobbar med de delarna. Det 
finns en stark kraft i dessa medier som kan hjälpa ett företag framåt, därför har vi satsat mycket 
på att nå ut via många olika kanaler (Person 2, 2019). 

– Befintliga kunder når vi via direktkontakt och de träffar vi t.ex. ute på industrin eller på olika 
events. Vi har även dialoger via medier såsom LinkedIn, Facebook o.s.v. (Person 5, 2019).  
 

Intervjufråga 18: Anser du att din organisation behöver utveckla nya säljkanaler? 

– Ja, vi gör det kontinuerligt och vi måste jobba på att bli bättre på det. Exempelvis handlar det 
mycket om konsultorienterad försäljning (Person 1, 2019). 

– Nya kanaler är alltid bra, men jag tror att utveckla dom befintliga skulle räcka (Person 5, 
2019).  
 

Intervjufråga 19: Hur ser du på kundrelationer – kommer de att ändras med tiden, eller förblir de 
densamma? 

– Det är en relation och de ändras alltid med tiden. Det jag tror är att relationerna måste bli 
närmare genom att ha kunden tätare in på sig. Utvecklingscyklerna går så fort idag, och när man 
får in mer och mer mjukvaror sker nya releaser och uppdateringar på en helt annan basis än vad 
det gör när man bara har hårdvara. Därför är det viktigt med en betydligt tätare kontakt mellan 
kund och leverantör (Person 1, 2019). 

– Att man kommer kunderna in under huden och förstår hur de tänker är väsentligt. Man bör 
ställa upp när kunden får problem och man sopar inte saker under mattan, utan alla kort bör 
läggas på bordet. Det är på det viset man kan komma kunderna nära (Person 5, 2019). 
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4.5 Intervju med molntjänstleverantörer 

Följande intervjuer har hållits med Person 3 samt Person 6.  
 

Intervjufråga 1: Som du redan vet pågår en digital revolution där Industri 4.0, Internet of Things 
och connectivity är centrala. Vad har du för synpunkter kring detta område? 

– Vi är mycket i det idag och det är någonting vi jobbar med konstant. Det här med IoT är en 
viktig del för oss eftersom det knyter ihop vår värld. Med hjälp av den kan man koppla ihop 
produkter och produktion för att kontinuerligt tillföra data hela vägen tillbaka till designstadie. 
Detta möjliggör att man kan designa en bättre produkt och genomföra bättre simuleringar 
(Person 3, 2019). 

– Vi tror att det här är framtiden samt att det mer och mer kommer kretsa kring utveckling av 
nya tjänster. Traditionellt sätt är vi ett hårdvarubolag, men de senaste åren har vi jobbat aktivt 
på att kommersialisera tjänster för att kunna sälja lösningar. Jag tror att detta kommer att öka 
mer och mer och i mångt och mycket kommer man kunna göra kapitalinvesteringar till att leasa 
(Person 6, 2019). Person 6 (2019) nämner ett exempel beträffande Spotify och Netflix, där han 
förklarar att man inte köper CD-skivor eller filmer längre, utan att man köper tjänster som man 
betalar för varje månad.  
– Vi försöker hitta innovativa produkter i form av tjänster som löser problem åt kunden. Det kan 
vara en analys så att vi kan leverera beslutsunderlag, vilket oftast är vad kunden är ute efter. 
Data är inte viktig, utan det är beslutsunderlaget som behövs för att man ska kunna jobba 
smartare (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 2: Vad tror du att digitaliseringen kommer att bidra till i industriella sammanhang 
och vilka nya produktfunktioner och kundvärden tror du att den kommer att medföra? 

Person 3 (2019) konstaterar att digitaliseringen är helt avgörande för svensk industris 
överlevnad, samt att det kommer att skapa nya affärsmöjligheter och medföra uppkomst av 
intressanta affärsmodeller.  
– Digitaliseringen bjuder in många nya företag till marknaden samtidigt som den får de stora 
företagen att anpassa sig efter det (Person 3, 2019). 

Enligt Person 6 (2019) kommer digitaliseringen tvinga kunderna att tänka annorlunda.  
– Det är en puck vi vill att de kommer över och det som krävs är en infrastruktur som funkar för 
det här. Kundvärdet är att man kan effektivisera produktionen samt att man kommer att kunna 
göra mycket mer med mycket mindre (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 3: Vilka värdeskapande faktorer anser du att kunderna överväger mest när de 
jämför era produkter och tjänster med era konkurrenters?  

– Vi möjliggör nya typer av affärer med den plattform vi erbjuder. För oss handlar det inte om att 
bara sälja en produkt, utan om att erbjuda en marknadsplats för en ny typ av affär (Person 3, 
2019). 

– Vi fokuserar mycket på riskreducering, vi visar att det är en liten risk i det här samt att det 
finns ett stort värde. Vi lägger även tid på små och snabba implementeringar (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 4: Har era kunder specifika svårigheter eller problem som ni har möjligheten att 
motarbeta eller lösa genom connectivity och Internet of Things?  
Vilka är dessa problem och svårigheter? 
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Person 3 (2019) förklarar att det kan avse interna frågor i kundernas processer, att kunden t.ex. 
har underhållsproblem eller att saker och ting går sönder.  
– Det är här begreppet ”condition monitoring” kommer in. Det kan handla om att kunden strävar 
efter en högre effektivitet, tillgänglighet eller drifttid i fabrikerna. Vår uppgift är att hjälpa våra 
kunder att hjälpa sina kunder på ett bättre sätt (Person 3, 2019).  
 

Intervjufråga 5: Hur gör ditt bolag med arbeten kring digitalisering och connectivity, d.v.s. vad 
kopplas upp idag och vilka värden skapas utav det? 

– Det kan t.ex. vara uppkoppling av produktionsmaskiner, vilket ökar transparensen kring 
produktionsdata och skapar förståelse kring vad som sker och varför. Uppkopplingen medför att 
man kan erbjuda kunden servicetjänster (Person 3, 2019). 

– Vi kopplar upp allting i industrierna. För ett raffinaderi har vi t.ex. 15 000 mätpunkter, där vi 
analyserar diagnostik och processvärden. Allt detta knyts ihop. Sedan har vi avancerade 
mjukvaror för inläsning och styrning av processer (Person 6, 2019). 
Person 6 (2019) framför även att det utförs mängder med analyser för undersökning av hur 
instrumenten mår, vilket möjliggör att man kan förutsäga saker samt optimera anläggningen.  
 

Intervjufråga 6: När börjar sådana expertis skapa värden för kunderna? 

Person 3 (2019) uttalar att det beror på användarfallet, men att det kan handla om att man bara 
kan sammanföra data från flera olika källor på en och samma vy. Han menar att man på det viset 
kan dra slutsatser och få kunden att ändra sitt arbetssätt baserat på fakta (Person 3, 2019). 

Enligt Person 6 (2019) skapas värdet direkt i samband med uppkopplingen.  
– När exempelvis rör rostar kan det vara dyrt att byta det, och det är ännu dyrare om röret går 
sönder och stannar anläggningen. Vi har sets som möjliggör att vi kan mäta korrosionsgraden i 
realtid. Om vi får tillgång till datan kan vi tala om för kunden när, hur och varför de behöver byta 
rör. Detta bidrar till att kunden kan planera underhåll, producera längre och ha kortare 
underhållsstopp (Person 6, 2019). 
Person 6 (2019) uttrycker att det för underhåll handlar om att övervaka och ta fram 
beslutsunderlag.  
– Vad vi levererar är information som siten kan ta beslut på, när det gäller hur de ska driva 
anläggningen. Det är den här typen av mervärde vi försöker leverera (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 7: Vad är det ni gör med er tjänst som skapar kundvärde? 

– Jag tror inte att vi är så olika från våra konkurrenter, då det kanske skiljer sig lite i våra 
specifika lösningar som vi tagit fram. Just nu jobbar vi exempelvis på att bygga upp ett AR-
infrastruktur (Augmented Reality) mot våra kunder, så att de kan leasa så kallade smart-glasses. 
Tanken är att de ska sätta fast dessa på sina hjälmar för att ute i anläggningen få hjälp genom att 
titta på saker. Person 6 (2019) förklarar att kunderna kan få instruktioner kring hur de ska gå 
tillväga, tack vare experter som genom uppkoppling kan se vad kunderna ser ute i fält.  
– Idag gör vi mycket remote-analyser, där vi kopplar upp oss mot kundens system och läser ut 
datan. Vi har exempelvis experter på vibration som tankar ut data från anläggningar, utför 
analyser och skickar tillbaka underhållsrapporter som talar om för kunden om de behöver byta 
kullager, smörja utrustningen etc. (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 8: Ser du connectivity och Internet of Things som möjliga medel för differentiering 
gentemot konkurrenter och tror du att de kan bidra till att åstadkomma konkurrensfördelar i ditt 
företag? 
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– Jag skulle vilja vända på frågan, jag tror snarare att man hamnar efter om man inte ser över sin 
digitala affär och kliver in i connectivity och IoT. Det kan absolut vara en möjlighet, men jag ser 
det mer som ett hot om man inte ger sig in i det (Person 3, 2019). 

– Jag tror absolut det, om man inte går mot det hållet kommer man inte att finnas kvar på 
marknaden (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 9: Vilka samarbeten har din organisation inom connectivity? Alltså, kopplar ni upp 
utrustning på egen hand eller har ni samarbeten med andra bolag? (Har ni exempelvis någon 
leverantör av data-handling systems?) 

Här svarar Person 3 (2019) att det bygger mycket på partnerskap och att man därför kan se det 
som ett ekosystem av partners, där alla bidrar med sin expertis. Han berättar att man ibland 
även kör integrationsprojekt, där man har egna konsulter och kopplar upp med sina egna 
system. Mestadels använder bolaget dock partner, vilka kan vara allt från globala aktörer såsom 
Företag 36, Företag 40 och Företag 24 till lokala spelare eller olika systemintegratörer och 
sensortillverkare. På infrastruktursidan har bolaget byggt en plattform, där de kan ha olika typer 
av moln. För detta ingår de i partnerskap med Företag 1 och Företag 9.  
– Plattformen vi jobbar med är öppen, både tekniskt och affärsmässigt, vilket skapar möjlighet 
för oss att bjuda in nya partner och teknologier (Person 3, 2019). 

Person 6 (2019) hävdar att de globalt har standardiserat på att moln- och uppkopplade tjänster 
går via Företag 1. Bolaget ingår även i partnerskap med Företag 32 – när det gäller fysisk 
infrastruktur för nätverk, Företag 22 – avseende utveckling av brandväggar samt Företag 20 för 
hårdvaror (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 10: Hur går samarbetet till, d.v.s. genom vilka kommunikationskanaler sker 
exempelvis datautbytet med kund? (Sker utbytet via molntjänst eller t.ex. genom att en person 
hämtar datan fysiskt?). 

– Datautbytet sker via molntjänst. Vi har en molnbaserad plattform som vi har byggt och 
datalagringen sker antingen hos Företag 9 eller Företag 1. Men det går även att utföras On-
Premise, där program lagras och körs lokalt hos företaget, eller med hjälp av olika Edge-
lösningar (Person 3, 2019).  

I Företag 18 knyter man sig direkt mot kunden och använder datan som kunden har lokalt (man 
tunnlar in mot förbestämda servrar och anslutningar hos respektive kund) eller flyttas data 
direkt upp till molnet (Person 6, 2019). 
– Vi har en kombination av båda. Våra kunder är inte riktigt bekväma ännu med att flytta 
informationen till molnet, varför vi kör mer mot deras servrar än via molnbiten. Om några år 
tror jag dock att vi kommer att använda oss mer av molntjänster, då det kommer att bli allt 
vanligare (Person 6, 2019). 
Person 6 (2019) nämner att de redan har ett standardiserat arbetssätt, därmed brukar de 
föreslå till kund hur anslutningen ska ske med säkerhet. 
– Även om vi har standardiserat vårt sätt att arbeta är det väldigt kundspecifikt, varför vi också 
anpassar oss till kunden (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 11: Vilken digital plattform använder ni er av för uppkopplingen? 

Person 3 (2019) nämner att bolagets IoT-plattform används för tjänster. Han berättar att 
kunderna får hjälp när det gäller att koppla upp sig till andra plattformar. 
– Vårt mål med plattformen är att få det att bli som ett industriellt App Store eller Google Play, 
alltså en marknadsplats för att kunna köpa och sälja digitala tjänster (Person 3, 2019). 
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Person 6 (2019) förklarar att standardlösningen för molntjänster går via Företag 1, samt att 
företaget har en egen digital plattform där flera ingående lösningar förekommer.  
– Plattformen säljer vi till kunder, där vi knyter ihop alla våra produkter. System av Företag 1 är 
ett av fundamenten som ingår i plattformen och som möjliggör att vi kan flytta data till molnet 
(Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 12: Vad har du för bild av det digitala ekosystemet idag, d.v.s. hur anser du att 
kartan i ekosystemet ser ut? 

– Just nu är det ganska splittrat, varför folk försöker positionera sig. Vi har inte heller helt koll på 
det här eftersom det konstant dyker upp nya lösningar. Därmed är läget ganska volatilt idag 
(Person 6, 2019). 
Person 6 (2019) förklarar anledningen till varför man ingått i samarbeten med Företag 1, 
Företag 32 och liknande bolag. Han nämner att skälet är att man försöker hitta andra stora, 
stabila och långsamma företag som ligger i framkant, eftersom det är på det sättet man kan 
bygga en långsiktighet. Enligt honom är risken dock att det kan dyka upp mindre aktörer med 
bättre idéer. 
– Vi har ett djupt samarbete med Företag 1 precis som väldigt många andra idag. Det är viktigt 
för oss att hitta en utvecklingsplattform som man kan driva långsiktigt, eftersom vi levererar 
mjukvaror i mångt och mycket. Vi har haft ett mångårigt samarbete med bolaget där vi använder 
oss av deras produkter och tjänster, och som det ser ut just nu blir de bara mer och mer viktiga 
för oss (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 13: Vilka nya samarbeten och affärskontakter behöver ditt företag att bygga för att 
bli framgångsrik?  

Person 6 (2019) uttalar att det behövs fler samarbeten med företag som är duktiga på att utföra 
analyser och samtidigt betonar han att värdet ligger i att göra något vettigt av all data.  
– Det vi kan göra är att se till att data kommer till rätt ställe, men sedan behöver vi samarbeta 
med folk som kan göra fantastiska analyser för att leverera mervärde. Analysen kan vara på 
produkt nivå, där man exempelvis hjälper till att övervaka en pump. Vi säljer inte pumpar, men 
vi styr en massa sådana, varför det kanske finns mervärde i att knyta oss till en grupp som är 
väldigt duktiga på hur pumpar fungerar, samt som kan analysera all data vi sitter på. Här tror jag 
att det kommer att komma mer och mer samarbeten (Person 6, 2019). Person 6 (2019) 
argumenterar även för att det kommer att byggas fler samarbeten i anknytning till 
säkerhetsaspekten. För detta har företaget idag samarbeten med t.ex. McAfee, vilket är en 
leverantör av Endpoint Protection.  
– Jag tror även att det kommer att dyka upp fler samarbeten mellan konkurrenter, där man 
tillsammans hittar standardiserade och säkra plattformar som man kommer överens över för att 
det ska bli optimalt för kunden (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 14: I vilka sammanhang skulle du tänka dig att samarbeta med OEM? 

Person 3 (2019) förklarar att de måste bli bättre på att jobba med fler partner samtidigt och här 
nämner han att OEM utgör ett viktigt kundsegment.  
– OEM-sidan, oavsett bransch, är ett viktigt segment för oss och idag levererar vi både hårdvara 
och system till dem. Att tillsammans med utrustningsleverantörer hjälpa de att hitta nya kunder 
är en del av vår strategi och i nuläget sker detta genom att vi kopplar upp deras maskiner 
(Person 3, 2019). 

– Att vi ser till att vi på ett säkert sätt delar med oss av kundens data, där vårt jobb blir att se till 
att rätt data kommer till rätt ställe (Person 6, 2019).  
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Intervjufråga 15: Hur skulle ett sådant kontrakt kunna se ut? 

– Idag har vi en process med avtal och kontrakt som möjliggör för OEM att skapa underkonton i 
plattformen vi tillhandahåller, vilket medför att deras kunder kan komma åt data, få analyser 
och se den information de önskar (Person 3, 2019).  
 

Intervjufråga 16: Hur och för vad betalar kunderna i dagsläget, d.v.s. hur ser er affärsmodell ut i 
det digitala ekosystemet? 

– Som vår affärsmodell ser ut just nu har vi en plattform med licens, där man betalar för sin 
plattformsanvändning, en utvecklingsmiljö, samt för de digitala tjänster och appar man 
använder. Vad vi tar betalt för varierar beroende på vad vår kund använder (Person 3, 2019).  
Person 3 (2019) framför att det finns olika betalningssätt och att apparna exempelvis kan 
betalas månadsvis per abonnemang. Det som är mest förekommande enligt honom är dock att 
det sker en är årsvis betalning för både plattformen och apparna.  
– Oftast vill storföretagen ha det på det viset då det blir lättare i budgetprocessen (Person 3, 
2019). 

Även Person 6 (2019) menar att affärsmodellerna skiljer sig samt att det förekommer olika 
betalningsalternativ. Traditionellt sätt har det varit att man har betalat en gång, men enligt 
honom håller detta på att ändra sig, eftersom det går mer och mer mot att man köper en tjänst. 
– Hyrtjänster, betaltjänster, månadsvis- eller kvartalsvis betalning, det spelar inte så stor roll, 
utan man måste hitta en modell som fungerar. Dock tror jag mer och mer på prenumeration, där 
man hyr och betalar för tjänsten löpande (Person 6, 2019). 
När man utför analyser i Företag 18 idag köper kunden ofta en timbank (med t.ex. tusen 
timmar), med timvis betalning för analys av data. Person 6 (2019) framhäver att det finns olika 
nivåer av betalningar och att man erbjuder premiumkonton till vissa kunder, så att de får ut 
ännu mer information.  
– För en bestämd summa i månaden ser vi till att leverera viss information som kunden kan ta 
vissa beslut på, och om de vill få ännu mer information kan de kliva upp ett steg i nivån (Person 
6, 2019). Han tillägger även att det kunden oftast vill ha är beslutsunderlaget samt resultatet.  
 

Intervjufråga 17: Vilka interna- och externa barriärer anser du kan uppträda inom området?  
Vilka risker ser du? 

Person 3 (2019) anser att det finns flera traditionella branscher och personer som kan vara en 
stor utmaning, men att det så småningom kommer att gå framåt. Han hävdar också att det under 
de senaste åren har skett en stor förändring i inställningen till IoT och molnbaserade tjänster. 
– Då det är nya saker är det viktigt att ha respekt och förstå att det kan ta tid att ändra en kultur 
(Person 3, 2019). 

Enligt Person 6 (2019) är säkerheten den stora risken, men samtidigt tycker han att den är 
ganska lätt att hantera. Andra risker han nämner är att människor kan bli av med jobb, då 
maskiner tar över människokraften. Däremot menar han att det kommer att finnas många andra 
jobb att utföra istället. En intern svårighet som Person 6 (2019) nämner är att det kan ta tid för 
folk att anpassa sig, då ingen tycker om förändring.  
 

Intervjufråga 18: Vilka olika säljkanaler utnyttjar ni idag – d.v.s. hur och vart når ni nya samt 
befintliga kunder? Anser du att din organisation behöver utveckla nya säljkanaler? 

– När det gäller befintliga kunder har vi kontakt med i stort sätt alla industribolag i Sverige 
genom partnernätverk, digital marknadsföring och olika produkt- och 
projektförsäljningskanaler. Jag tror snarare att vi behöver utveckla våra befintliga kanaler 
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genom att bli bättre på att inkludera fler digitala erbjudanden och IoT-lösningar när vi säljer 
våra produkter (Person 3, 2019). 

– I mångt och mycket sker en traditionell försäljning, där vi träffar våra kunder för att skapa ett 
förtroende. Sedan försöker vi komma igång med sociala medier och vi har även våra turnerande 
mässor som kretsar kring digitalisering (Person 6, 2019).  
Person 6 (2019) markerar särskilt att personlig försäljning är det som resulterar i affärer.  
– Man kan skapa intressen med annonser, mässor och sociala medier, men ingen köper de här 
sakerna via en annons. Det krävs ganska mycket jobb och det är här den traditionella 
försäljningen kommer in (Person 6, 2019).  
 

Intervjufråga 19: Hur ser du på kundrelationer – kommer de att ändras med tiden, eller förblir de 
densamma? 

– Jag tror att det kommer att förändras mycket. Men den personliga kontakten, relationen och 
förtroendet kommer att fortsätta vara viktig, och kanske t.o.m. ännu viktigare (Person 3, 2019). 

Hur Person 6 (2019) ser på ämnet är att kundrelationer kommer att fortsätta utvecklas samt att 
kunderna kommer att ha fler leverantörer, då marknaden ständigt växer. Därmed anser han att 
det kommer att vara fler aktörer inne mot samma kunder.  
–Tidigare har vi haft ensamrätt på våra kunder, men jag tror inte att det kommer att vara så i 
lika stor utsträckning framöver. Kunderna kommer att vara mer flexibla och kunna testa på olika 
lösningar för att plocka in det som de tycker är värdefullt (Person 6, 2019).  
 

4.6 Intervju med slutkund 

Nedan presenteras svar från slutkund, Person 4.  
 

Intervjufråga 1: Är du medveten om den pågående digitala revolutionen, d.v.s. Industri 4.0, där 
Internet of Things och connectivity är centrala? Vad har du för synpunkter kring detta område? 

– Då jag jobbar i en industri där allting är EX- och ATEX-klassad kommer den digitala 
revolutionen inte riktigt fram här. Än så länge är det svårt med EX- och ATEX-klassade bärbara 
enheter. Det är krävande att digitalisera dessa på ett bra sätt och samtidigt kan det vara väldigt 
kostsamt (Person 4, 2019). Person 4 (2019) förklarar att explosionsklassade områden ställer 
höga säkerhetskrav på all utrustning som befinner sig i fältet. Det är inte tillåtet att ta med sig 
batteridrivna objekt som kan ge gnistor, utan de måste tillverkas på ett speciellt sätt.  
– Exempelvis har vi gummiklädda telefoner som är hopskruvade med ca 15 skruvar och även 
mobilnätanslutna mobiltelefoner, datorer och andra instrument måste ha den här typen av 
hermetisk tillslutenhet. Undantagsvis måste man ha specialtillstånd för att få möjligheten att 
använda sådana apparater ute i anläggningarna (Person 4, 2019).  

För uppkopplingen av industrin tillägger han att all hjälp som kan fås för att statusstämma 
utrustning är bra och ju mer lättillgänglig informationen är, desto bättre är det enligt honom.  
 

Intervjufråga 2: Vad tror du att digitaliseringen kommer att bidra till i industriella sammanhang 
och vad förväntar du dig av den? 

Person 4 (2019) förväntar sig att diagnostiken blir mycket snabbare och säkrare när det gäller 
statusbedömning av utrustning samt att det blir mer överskådligt, lättare hanterat och enklare 
att erhålla slutsatser ur systemen.   
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Intervjufråga 3: Hur gör din organisation vid underhåll av utrustning idag och när/vid vilken 
tidpunkt brukar underhåll utföras?  

– Det normala är att vi har ett stort underhållsstopp var fjärde år, där vi utför 
myndighetbesiktningar och underhåll på utrustning som vi inte kan utföra underhåll på under 
vanlig drift. Under drift utförs bara sådant som inte påverkar processen, eller sådant som bör 
göras för att vi ska följa lagkraven. Vi har försökt att ha en uppsättning av utrustning där vi kan 
ta ut mycket under normal drift, så att vi kan ställa av vissa processdelar för att kunna utföra 
underhåll (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 4: Hur anser du att IoT och connectivity kan vara till nytta i detta fall? (Vad ser du 
för värden med uppkoppling av utrustning?). 

Enligt Person 4 (2019) blir det mycket lättare att få in information, eftersom man inte behöver 
gå ut och genomföra manuella kontroller. Han menar att man direkt kan samla in data via 
sensorer som sitter ute i anläggningarna.  
– När man kan koppla upp sensorerna mot ett diagnostik-verktyg, blir det mycket effektivare att 
erhålla information om status på utrustningen (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 5: Tror du att det är omöjligt att koppla upp utrustningen i era anläggningar p.g.a. 
säkerhetskraven, eller finns det någon väg att utföra det på? 

– Det finns absolut möjlighet för det. Vi har redan försökt med detta och vissa delar är redan 
uppkopplade. I vår instrumentavdelning jobbar man med uppkoppling av reglerventiler, 
nivågivare och tryckgivare, vilka man idag kan genomföra online-kontroller och diagnostik på 
via programvaror (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 6: Hur sker uppkopplingen av era ventiler? Kopplar ni upp utrustningen på egen 
hand eller har ni samarbeten med andra bolag? (Har ni exempelvis någon leverantör av data-
handling systems?) 

Person 4 (2019) beskriver att instrumenten är trådade till ett interface eller IA-rum 
(informationssystem om arbetsmiljö), som via kablar kopplas till DCS (Distributed Control 
System), vilket är kontrollsystemet för anläggningsstyrning.  
– Vi köper programvaran från en leverantör och sedan kör vi den lokalt. Vi har samarbeten med 
Företag 18 för den digitala plattform vi använder oss av (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 7: I vilka sammanhang skulle du tänka dig att samarbeta med era leverantörer av 
utrustning, d.v.s. hur ser ni på partnerskap med OEM (Original Equipment Manufacturer)? 

Här konstaterar Person 4 (2019) att det i viss utsträckning redan sker samarbeten med OEM, 
men att de för mekanisk- och statistik utrustning ännu inte ingår i partnerskap. Han tillägger att 
man idag arbetar fram samarbetsavtal både med leverantörer av instrument, sensorer och 
diverse, men även med leverantörer av roterande utrustning för t.ex. pumpar och kompressorer.  
 

Intervjufråga 8: Hur bedömer du att en leverantör kopplar upp dina värmeväxlare med syftet att 
ge regelbunden återkoppling om status och tillstånd? 

– Det skulle absolut varit jättebra om vi kunde status-bedöma online under drift. Det skulle 
underlättat väldigt mycket om man exempelvis kunde få notis för utrustning som börjar tappa 
sin funktion (Person 4, 2019).  
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Intervjufråga 9: Vilken typ av information skulle du då vilja se i datorportalen vid uppkoppling av 
din utrustning? 

Person 4 (2019) anser att det skulle vara av stort värde att åskådliggöra fysikaliska data. Detta 
kan avse tryck, temperaturer, flödesmängder och hastigheter.  
– Om man drar det längre kan det vara materialbetingelser, hur mycket material det är kvar 
o.s.v. Annat kan vara typiskt statiska saker såsom vindlast, snölast, dynamiska laster och 
egenvikt (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 10: Vad tycker du om att leverantören får möjlighet att utnyttja data för din 
utrustning, för att kunna optimera programvaran för din användning? 

– Det måste man göra tillsammans, eftersom det är naturligt att man delar med sig. Sedan kan 
man fråga sig om i vilken utsträckning man ska sälja vidare den informationen som finns för vår 
utrustning till en annan processindustri. Det tror jag inte att man vill. Däremot tror jag att vi inte 
har något emot att dela med oss av den informationen vi har för att vidareutveckla 
programvaran som finns här (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 11: Under vilka förutsättningar är du beredd att dela datan med leverantören? 

Att dela datan med leverantören ser Person 4 (2019) inga problem med, men om leverantören 
ska dela med sig datan med en annan processindustri eller kund vill han veta mer om hur den 
ska delas.  
– Vissa saker får vi inte yppa, då vi har ett antal processer som vi hyr licenser för. Nästan alla 
kemiska processindustrier jobbar på licens för att få tillstånd för tillverkning och här finns det 
begränsningar inbyggda i vad man kan dela med sig (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 12: Genom vilka kommunikationskanaler skulle du föredra att datautbytet sker 
med leverantören? (T.ex. via en molntjänst eller genom att en person hämtar datan fysiskt?). 

På denna fråga svarar Person 4 (2019) att det beror på vilken typ av information som ska delas. 
Han menar att sekretessbelagd information inte kan skickas till molnet.  
– I andra fall delar vi redan information på molnet idag och i dessa avseenden ser jag inga 
problem med att dela data i en molntjänst med en leverantör (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 13: Hur mycket information skulle du vilja dela med dig i detta fall? 

– All nödvändig information för att få ett samarbete att funka (Person 4, 2019).  
 

Intervjufråga 14: Skulle du föredra samarbete med en leverantör eller vara i partnerskap med 
flera samtidigt? 

Person 4 (2019) framhäver att han kan ingå i samarbeten med flera leverantörer. Han 
konstaterar att det som kund aldrig är bra att begränsa sig till endast en leverantör. Enligt 
honom är det alltid bättre med en konkurrensutsatt funktion, än en monopoliserad sådan.  
– Vi kan ju exempelvis inte köra en programvara av Företag 18 på en Flowserve-ventil, eftersom 
de redan är förprogrammerade med sin egen programvara. Skulle det vara en värmeväxlare 
kanske det är lite enklare och då skulle man möjligen kunna använda sig utav en leverantör. Men 
detta är en företagsekonomisk risk, eftersom om leverantören försvinner sitter man i ett system 
som inte går att använda (Person 4, 2019).  
 



 

49 
 

Intervjufråga 15: Vilket betalningssätt skulle du föredra för betalning av denna digitala tjänst? 
(Det kan t.ex. vara en fast- eller en månadskostnad, alternativt en kombination av båda). 

Person 4 (2019) betonar att betalningssättet är egalt, och att det inte spelar någon roll om man 
hyr en tjänst med en månadsavgift eller om man betalar en engångssumma. Han tycker att 
förutsättningarna är att man får ut vinst eller att man sparar pengar på att använda tjänsten. 
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5. Analys 
I följande kapitel presenteras en analys över det tidigare redovisade resultatet. Analysen innefattar 
identifierade kundvärden samt föredragna affärsmodeller, vilka bygger på information som 
insamlats från intervjuer och research av aktörer. 

5.1 Identifiering av kundvärden 
 
Genom en analys av det erhållna resultatet från intervjuer genomförs en identifiering av 
kundbehov och kundvärden inom ämnet prediktivt underhåll samt uppkopplade produkter. Ur 
data som samlats in kan författarna konstatera att det finns många värden med digitaliseringen 
av industrin, därmed utformas en tabell för åskådliggörande av dessa. Tabell 5.1 demonstrerar 
de viktigaste iakttagelserna som identifierats under samtal med respektive informant. 

 
Under en av intervjuerna svarade slutkund, Person 4 (2019), att all hjälp som kan fås för 
statusövervakning av utrustning är nödvändig, då det blir mer överskådligt, lättare hanterat och 
enklare att erhålla slutsatser ur systemen. För nuvarande har bolaget ett stort underhållsstopp 
var fjärde år, där man ställer av processer för att kunna utföra inspektioner och underhåll, vilket 
kan vara väldigt kostsamt. Enligt Person 4 kan uppkopplingen i detta fall bidra till att man inte 
behöver genomföra manuella kontroller, därför ser han ett stort värde i att direkt kunna samla 
in data via sensorer, då det blir lättare och mer effektivt att erhålla information om status på 
utrustningar. Person 4 framhävde att det väsentliga med uppkopplingen är att den bidrar till att 
man får ut en vinst eller att man sparar pengar. Sammantaget ser han mycket positivt på online 

Respondent  Identifierade värden 

Person 1 ➢ Högre produktivitet samt effektivare och hållbarare produktion.  
➢ Minimering av materialspill och energiåtgång.  
➢ Optimering av processer och underhållsscheman. 
➢ Statusmonitorering som medför förutsägelse beträffande när utrustning 

kommer att haverera.  

Person 2 ➢ Statusmonitorering och prediktivt underhåll.  
➢ Förutsägelse gällande när det är dags för service.  
➢ Mätning av hela produktionslivcykel.  
➢ Underbygga beslut med konkreta fakta samt upptäcka fler typer av mönster. 

Person 3 ➢ Högre effektivitet, tillgänglighet och drifttid.  
➢ Statusmonitorering och ökad transparens av produktionsdata. 
➢ Sammanförande av data från flera källor på en och samma vy.  
➢ Enklare beslutsfattande samt ändring av arbetssätt baserat på fakta. 

Person 4 ➢ Statusmonitorering och minskning av manuella kontroller. 
➢ Effektivare insamling av information och snabbare tillståndsbedömning.  
➢ Enklare beslutsfattande.  
➢ Kostnadsoptimering. 

Person 5 ➢ Kvalitetsförbättring gällande service och underhåll.  
➢ Minskning av stilleståndstider samt större produktion till lägre kostnad.  
➢ Uppkoppling av hela produktionskedjan och styrning av processer. 
➢ Övervakning av utrustnings tillstånd samt optimering av underhållsscheman.  
➢ Man ser saker i ett tidigt skede och kan erbjuda råd som bidrar till att det inte 

blir kostsamt för kunden.  

Person 6 ➢ Effektivisering av produktion.  
➢ Statusmonitorering och remote-analyser.  
➢ Förutsägelse i tidiga skeden och optimering av anläggningar. 
➢ Leverans av beslutsunderlag som hjälper kunden att fatta beslut kring hur de ska 

driva sin verksamhet.  
➢ Optimerat underhållsschema och kortare underhållstopp. 

Tabell 5.1: Tabell som åskådliggör identifierade kundvärden under intervjuer. 
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statusbedömning och samtidigt anser han att det skulle underlättat mycket om han kunde bli 
underrättad när en utrustning börjar förlora sin funktion. 

Enligt Person 6 (2019) ligger kundvärdet i att leverera beslutsunderlag när det gäller underhåll. 
Han anser att data inte är det viktiga, utan att det egentligen är beslutsunderlaget som kunden 
behöver för att kunna effektivisera och optimera produktionen. Värdet är att man kan förutsäga 
saker i ett tidigt skede, vilket kan hjälpa kunden att planera underhåll, producera längre och ha 
kortare underhållsstopp. 

I en annan intervju svarade Person 3 (2019) att kunden strävar efter en högre effektivitet, 
tillgänglighet och drifttid i sina fabriker, samt att statusmonitoreringen är ett medel för 
möjliggörande av detta. Uppkopplingen av produktionsmaskiner skapar förståelse kring vad 
som sker och varför, vilket medför att det blir enklare att dra slutsatser. På så sätt kan kunden 
ändra sitt arbetssätt baserat på fakta. 

Person 1 (2019) nämnde att digitalisering av industrin är nödvändig ur flera aspekter, men att 
produktiviteten är den bärande delen. Från detta samtal utfås att uppkopplingen medför en 
effektivare produktion samt en minskning av materialspill och energiåtgång. Kunderna står inför 
stora utmaningar när det gäller att ha koll på hur åldringsegenskaperna ser ut i olika 
utrustningar och uppkopplingen är i detta avseende nödvändig för att förutsäga när en 
utrustning kommer att haverera. Detta möjliggör att de kan planera underhåll innan någonting 
inträffar.  

Enligt Person 2 (2019) medför uppkopplingen att man kan mäta hela produktionslivcykeln från 
idé till färdig produkt, samt att man kan basera beslut på fakta och se fler typer av mönster. 
Under intervjun förklarade han att servicekostnaderna är mycket höga för kunderna p.g.a. att de 
utför manuella inspektioner som kostar både tid och pengar. Att koppla upp utrustning kan 
därmed skapa ett stort värde, då antalet manuella inspektioner minskar. Detta bidrar således till 
en kostnadsoptimering. Enligt Person 2 handlar det i första hand om att se status på 
utrustningen eftersom man inte behöver åka ut för manuella inspektioner. I nästa fas handlar 
det om prediktivt underhåll, vilket möjliggör att man kan förutspå när det är dags för service.  

I intervjun med Person 5 (2019) noterades att värdet har en stor anknytning till 
kvalitetsförbättringar av service och underhåll. I stora drag handlar det om att dra slutsatser 
som underlättar vid underhållsarbeten. Kunderna kan ha koll på tillståndet hos sina 
utrustningar samt få insikt om när det är dags för underhåll. Person 5 framhävde att 
stilleståndstiderna minskar i industrin samt att kunderna kommer att kunna producera mer till 
en lägre kostnad. Uppkopplingen bidrar till att de kan koppla ihop hela sin produktionskedja, 
vilket möjliggör styrning av olika processer. Enligt honom levereras värdet vid den tidpunkt 
kunderna görs uppmärksamma på att deras utrustning börjar tappa sin funktion, alltså när de 
erhåller råd som minskar risken för dyrbara konsekvenser. 

Sammanställning 

Från intervjuerna har det observerats att följande värden har återkommit ideligen: 
Statusmonitorering, prediktivt underhåll, optimerat underhållsschema, högre produktivitet och 
drifttid samt energi-, process- och kostnadsoptimering. Att dessa har förts fram av majoriteten av 
respondenter utgör en indikation på att de är av primära intressen. Därmed kan de klassificeras 
som de mest centrala kundvärdena.  

Ur denna analys kan författarna konstatera att det hela egentligen grundar sig på en total 
kostnadsoptimering, eftersom alla värden har direkt anknytning till att kunden vill minska sina 
kostnader och generera en vinst. Detta har noterats under samtliga intervjuer.  

Exempelvis förklarade Person 1 (2019) att kunden oftast har problem med sådant som orsakar 
att de förlorar pengar, eller sådant som de har möjlighet att bespara stora utgifter på. Denna tes 
kan styrkas från de svar som erhållits från slutkund, Person 4 (2019) som nämnde att det 



 

53 
 

väsentliga med uppkopplingen är att den bidrar till att företaget sparar pengar eller får ut en 
vinst. Även Person 5 (2019) bestyrker detta påstående med sitt uttalande om att värdet 
levereras till kunderna i samband med rådgivning som bidrar till att de kan minska sina utgifter. 
 

5.2 Affärsmodeller 

The Business Model Canvas 

Kundsegment (Customer Segment)  

Eftersom Alfa Lavals värdeerbjudanden riktas mot användare av produktgruppen värmeväxlare, 
konstateras att samtliga industrier som använder sig av denna produkt utgör ett kundsegment. 
Då det ligger i värmeväxlarens natur att med tiden förlora sin effekt, har kunderna ett behov av 
uppkoppling som möjliggör statusmonitorering och bidrar till en optimering. Detta bekräftade 
slutkund Person 4 (2019) som såg mycket positivt på uppkopplingen av värmeväxlare tack vare 
de vinster den kan medföra.  

När det kommer till kartläggningen av aktörer visade det sig att tjänster relaterade till Big-Data 
analyser normalt är riktade till tillverkningsindustrier inom exempelvis livsmedels-, raffinaderi- 
och energibranschen.  

Ett annat kundsegment är leverantörer av underhåll, eftersom Alfa Laval innehar expertis som 
stödjer dessa att genomföra korrekt underhåll på värmeväxlare.  

Övriga kundsegment är verksamheter som erbjuder digitala plattformar för hantering av 
resurser. Sådana företag eftersträvar samarbeten som möjliggör att de kan kombinera expertis 
från olika källor för att optimera processer i fabriker. Då Alfa Laval med sin expertis har 
förmågan att skapa värde av insamlad sensordata blir dessa bolag därmed en fokusgrupp.  

Värdeerbjudande (Value Proposition) 

Alfa Lavals expertis kring värmeväxlare bidrar till att kunden åstadkommer ett optimerat 
underhållsschema samt en energi- och kostnadsoptimering, vilket medför en reducerad 
energianvändning och en minskad total driftkostnad. 

Uppkoppling och datainsamling av värmeväxlare erbjuder kundanpassade förmån såsom 
serviceplanering och verktyg för förebyggande underhåll. Således minskar även risken för 
kunden att drabbas av oplanerade produktionsstopp.  

Andra värdeerbjudanden är tillstånds-, och statusövervakning samt identifiering av 
värmeväxlare genom QR-koder. Med hjälp av smarta enheter kan kunden erhålla information 
om exempelvis temperaturer, vibrationer, tryck, flödeshastigheter, om hur värmeväxlaren mår 
samt vilka delar den består av.  

Ur intervjuer och kartläggning av aktörer fann man att det finns en stor mängd 
värdeerbjudanden med uppkopplingen. En bärande del är prestanda, där effektoptimering av 
värmeväxlaren inte enbart minskar driftkostnader utan även driver kvalitetsförbättringar då 
den ökar livslängden hos tillgångar. Då kunden oftast kan ha svaga kunskaper om produkten är 
fjärrfelsökning och realtidsmonitorering, d.v.s. en övervakning av kundens tillgångar från 
avstånd, också betydelsefulla värdeerbjudanden, eftersom kunden erhåller omedelbar assistans 
när något går fel. Detta ökar även säkerheten i en fabrik då behovet av manuella inspektioner 
minskar. 

Distributioner (Channels) 

Intervjuer och research av aktörer visade att man behöver kundanpassa distributionskanalerna 
till tjänster baserade på Big-Data analyser. Kanalen för datautbytet är helt beroende på situation 
och eftersom datasäkerheten är en väsentlig aspekt är allting upp till kunden. Beroende på 
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omständigheter och säkerhetsklassificeringar kan ett företag antingen skicka data upp till 
molnet eller ha en On-premise lösning hos kund.  

Att använda en molnlösning för datautbytet kan vara billigare, eftersom analysen sker online. 
Med On-premise, vilket anses vara det vanligaste sättet idag, har man istället mjukvaran i 
kundens besittning. Då besöker man kunden och utför analysen på plats, alternativt kan datan 
hämtas fysiskt. Det rekommenderas att man erbjuder en kombination av båda kanalerna då 
majoriteten av kunderna i dagsläget inte är bekväma med att flytta information till molnet. Man 
är dock övertygad om att molntjänster kommer att bli allt vanligare med tiden.  

Befintliga aktörer använder sig av flera olika säljkanaler för att nå kunder med sin molntjänst, 
allt ifrån kanalpartners till direktförsäljning. En av de intervjuade berättar att försäljningen är 
konsultorienterad och sker per telefon och e-mail. En annan tycker att det finns potential i 
sociala medier som kan hjälpa ett företag med marknadsföringen.  

Kundrelationer (Customer Relationships) 

När det kommer till kundrelationer fann man att verksamheter behöver komma närmare sina 
kunder. Det handlar om att skapa en tätare kontakt och att hitta kundanpassade lösningar för 
personlig assistans. Man tror att kundrelationerna med tiden övergår till något slags 
partnerskap, där företag engagerar sig i kundens produktionsprocesser. Under intervjun med 
Person 5 (2019) understrykte han att en nära kundrelation är viktig samt att en sådan relation 
hjälper ett företag att utveckla framtida lösningar som genererar värde.  

Intäkter (Revenue Streams)  

Det fanns inga tvivel bland respondenterna att intäktsflöden skulle komma att ändras med tiden. 
Verksamheter övergår alltmera till att erbjuda tjänstefierade lösningar, där användare endast 
betalar för funktionen. För att locka till sig kunder rekommenderas att man till en början 
erbjuder ”prova på”, eller säljer in tjänsten billigt. Enligt slutkund, Person 4 (2019) spelar 
betalningen dock ingen roll så länge man sparar pengar på att använda tjänsten.  

För en OEM blir det vanligt med varierande former av intäkter, där kombinationen av produkter 
och tjänster erbjuds. Kunden kan erbjudas att betala en summa för produkter och därefter 
prenumerera på tjänster för hantering av produkterna. Det finns ett tydligt behov av underhåll 
och prediktivt underhåll när det kommer till industriell utrustning. Därför hade en tjänst varit 
önskvärd, där leverantören ansvarar för utrustningens funktion. Här skulle en så kallad 
performance-contract kunna etableras, där kunden betalar för tillgänglighet, prestanda och 
kvalitet. För tjänster med dataanalys behöver en kontinuerlig datainsamling utföras, varför även 
intäkter skulle kunna erhållas månadsvis eller årsvis. Detta kan ha sin grund på typ av 
värdeerbjudanden som kunden önskar erhålla. En aspekt värd att nämna är att leverantörer av 
molnplattformar kan ta betalt för mängden data som levereras, lagras eller hanteras. Därför 
skulle en utrustning av större storlek och med fler antal sensorer medföra större 
uppkopplingskostnader. Således kan en betalningsform innehålla en grundavgift inklusive rörlig 
avgift baserad på mängden data som kunden behöver analysera.  

Person 6 (2019) berättar att företagets tjänster baserade på analyser säljs i form av en timbank, 
där det sker en timvis betalning för analys av data. Kunden kan tillika betala en bestämd summa 
i månaden för att erhålla viss information i form av beslutsunderlag.  

Nyckelresurser (Key Resources) 

De mest betydelsefulla resurserna, när det kommer till analys av Big-Data, är domänkunskapen, 
d.v.s. expertisen, samt tillgången till en molnplattform. Flera intervjuer visade att datainsamling 
och IoT bara är verktyg samt att kundvärdet egentligen levereras vid den tidpunkt man lyckas 
skapa beslutsunderlag. Viktiga nyckelresurser är således Alfa Lavals analysexperter samt 
personal för kommunikation.  
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Resurser för insamling och analys av data bedöms förekomma i form av mjukvaror och 
hårdvaror i egenskap av sensorer, gateways, programvaror, On-premise och andra 
applikationer.  

En annan nyckelresurs är företagets partner, leverantörer av digitala plattformar vilka nämndes 
bland kundsegmenten. Researchen av aktörer visade att dessa leverantörer strävar efter att 
initiera ett samarbete med kunder, OEM, dataanalytiker och utvecklare. Genom dessa aktörer får 
Alfa Laval möjligheten att nå fler kunder. Data som delas med Alfa Laval kommer dessutom att 
ge potential för förbättring av expertis samt möjliggöra utveckling av nya erbjudanden.  

Nyckelaktiviteter (Key Activities) 

För att kunna erbjuda en molntjänst krävs först och främst en molnanslutning och uppkoppling 
mot kundens system. Från majoriteten av intervjuerna fann man att den enkla delen är 
anslutning och datainsamling av sensorbaserad data. Vidare krävs analys av datan samt 
framtagning av information och beslutsunderlag som skapar kundvärde. Följaktligen levereras 
värdet genom att kunden underrättas om tillstånd, underhållsrapporter, visualisering och m.m.   

Tester och närmare arbeten med kund är ytterligare exempel på nyckelaktiviteter. Genom 
analys av kundens processer och problem kan kundanpassade lösningar erbjudas. Samtidigt 
erhåller företaget förbättrad expertis och idéer om framtida utvecklingar.  

Nyckelpartners (Key Partners) 

För molntjänster uppstår ett ökat behov av nya typer av partnerskap. Det krävs för huvuddelen 
en molnplattform och samarbeten med leverantörer av dylika tjänster. Här fann man att 
majoriteten av befintliga aktörer utövar partnerskap med Företag 1, där den öppna 
molnplattformen utnyttjas för bl.a. uppkoppling, molnlagring, utveckling, artificiell intelligens 
och maskininlärning.  

För uppkoppling, datainsamling, analys och andra väsentliga aktiviteter krävs programvaror 
samt en fysisk infrastruktur för nätverk. För detta är hårdvaru- och mjukvaruleverantörer 
exempel på nyckelpartner. 

Författarna upptäckte att leverantörerna av digitala plattformar hade ett intresse av att 
samarbeta med OEM företag för att erhålla expertis kring hantering av Big-data. Under en 
intervju förklarade Person 6 (2019) att Företag 18 behöver utöva nya samarbeten med 
analysexperter som kan skapa mervärden utav Big-Data.  

Kostnader (Cost Structure) 

Molntjänster för dataanalys får en kostnadsstruktur där analysexperter, molnplattformar, 
hårdvaror och mjukvaror är de mest väsentliga och dyra nyckelresurserna. För kundanpassning 
och framtagning av värdeskapande lösningar kommer det att behövas en investering på 
utveckling samt fler pilotprojekt. Kostnader kan även avse marknadsföring via exempelvis 
sociala medier, där avsikten är att nå nya kunder samt skapa tätare relationer med de befintliga. 
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Figur 5.2: Canvas-modellen. 
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Product-Service Systems 

För att få en uppfattning om vilken strategi inom PSS som kan vara lämplig för Alfa Laval, har 
insamlad data från intervjuer utgjort ett viktigt medel. Svar som erhållits från respondenter har 
analyserats för att underlätta förslag kring hur Alfa Laval kan positionera sig avseende de tre 
tillvägagångssätten produktorienterad-, användningsorienterad- samt resultatorienterad 
affärsmodell. Relevant information som har identifierats för detta moment presenteras i tabell 
5.3. 

 
 
  
 

Hittills har det skett en traditionell produktbaserad försäljning med stort fokus på produkter. 
Men som flera intervjuer utmärker är man idag på väg in i ett tjänstesamhälle, där utveckling av 
nya tjänster blir alltmer betydande samtidigt som produkterna blir mindre centrala. Kunderna 
efterfrågar inte bara produkter, utan även tjänster som kan leverera nytta tillsammans med 
produkterna. En rak produktförsäljning utan tjänster som kompletterar produkten är därmed 
inte i prioritet. Följaktligen är det viktigt att traditionella tillverkare fokuserar mer på att 
leverera en kombination av tjänster och produkter som tillsammans uppfyller och tillfredsställer 
kundernas behov. För att Alfa Laval ska kunna möjliggöra detta är det väsentligt att förbereda 
värmeväxlarna för sensorinstallation eller förse de med sensorer direkt i fabrik. Produkten bör 
således vara förberedd för gateways och connectivity för att bolaget ska kunna erbjuda en tjänst 
med uppkopplingen till slutkunder. 

Respondent Kommentarer från respondenter 

Person 1 ➢ Vi erbjuder mer än att bara sälja en produkt, eftersom vi vill sälja en lösning som skapar värde.  
När kunden vill köpa en förståelse av hur deras utrustning mår säljer vi tjänsten övervakning. 

➢ Kunden bryr sig mer om resultatet än metoden, varför man helst vill sälja en tjänst. Varför ska man t.ex. 
köpa en robotgräsklippare när man istället kan köpa tjänsten ”klippt gräsmatta”?  
Jag tror inte att man är så intresserad av hur gräsmattan klipps, utan bara av resultatet. 

➢ Idag kör vi på många typer av kontrakt, allt från klassisk försäljning till performance-based och leasing.  
➢ En rak produktförsäljning är inte i prioritet eftersom den inte kopplar till övrig utrustning. Värdet 

kommer både till oss och kund när vi sätter samman systemen. 

Person 2  ➢ Det handlar inte om de traditionella kunderna som köper produkter, utan om de som underhåller de. 
➢ För att lyckas bör man till en början erbjuda uppkopplingen gratis eller sälja in det väldigt billigt. 
➢ Traditionellt sätt har det skett en produktbaserad försäljning, men nu kommer vi in i ett skede där man 

kan tjänstefiera och erhålla betalning via t.ex. månadsabonnemang. 

Person 3 ➢ För oss handlar det inte om att bara sälja en produkt, utan om att erbjuda en marknadsplats för en ny 
typ av affär. Uppkopplingen medför att man kan erbjuda servicetjänster till kunden. 

➢ Idag har vi en plattform, där kunderna betalar för sin plattformsanvändning, en utvecklingsmiljö samt 
för sina digitala tjänster och appar. Apparna kan t.ex. betalas månadsvis per abonnemang, men det som 
är mest förekommande är att det sker en årsvis betalning för både plattformen och apparna, eftersom 
det blir lättare i budgetprocessen för storföretagen. 

Person 4 ➢ Betalningssättet är egalt, det spelar inte står stor roll om man hyr en tjänst med en månadsavgift eller 
om man betalar en engångssumma. Förutsättningarna är att man får ut vinst eller sparar pengar på att 
använda tjänsten. 

Person 5 ➢ Vi jobbar mer med tjänster och mjukvaror, eftersom vi anser att vi inte kan tjäna pengar på produkter i 
framtiden. Idag är vi på väg in i ett tjänstesamhälle, där man med tjänster knyter upp sina kunder.  

➢ Det intressanta är inte produkten, utan att tjänsterna kan användas till någonting som skapar värde.  
➢ Betalningarna vi erhåller är tjänstebaserade och sker oftast månadsvis. 

Person 6 ➢ Det kommer att kretsa alltmer kring utveckling av nya tjänster. Traditionellt sätt är vi ett hårdvarubolag, 
men de senaste åren har vi jobbat aktivt på att kommersialisera tjänster för att sälja lösningar.  

➢ Hyrtjänster, betaltjänster, månadsvis- eller kvartalsvis betalning, det spelar inte så stor roll, utan man 
måste hitta en modell som fungerar. Dock tror jag mer och mer på prenumeration, där man hyr och 
betalar för tjänster löpande. 

➢ När vi utför analyser idag köper kunden ofta en timbank med timvis betalning för analys av data. För en 
bestämd summa i månaden levererar vi viss information som kunden kan ta vissa beslut på. Det kunden 
oftast vill ha är ju beslutsunderlaget. 

Tabell 5.3: Tabell som åskådliggör kommentarer från respondenter. 
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Under intervjuerna har flera respondenter bekräftat att det inte bara handlar om att sälja en 
produkt, utan att man även behöver erbjuda lösningar som möjliggör andra typer av affärer. 
Såsom Person 3 (2019) uttalade medför uppkopplingen av produkter att man kan erbjuda 
kunderna servicetjänster. Således resulterar connectivity i ett ökat behov av implementering av 
nya serviceinriktade affärsmodeller med nya intäktsflöden.  

Enligt Person 1 (2019) är 
affärsmodellen varierande och måste 
anpassas. Detta kan bestyrkas med 
denna studie, då författarna anser att 
tre modeller är att föredra beroende 
på fall. I vissa lägen betraktas en 
kombination av en produkt- och 
användningsorienterad affärsmodell 
vara lämplig (A och B i figur 5.4), 
medan vissa situationer kräver fokus  
 bara 
på en av dessa (bara A eller bara B).  

Försäljningen av värmeväxlare bör fortsätta ske traditionellt, baserat på den produktorienterade 
affärsmodellen som är inriktad på försäljning av produkter. Men för kunder som vill koppla upp 
sig och ta del av en ytterligare tjänst, exempelvis genom leasing, kan även en 
användningsorienterad affärsmodell vara lämplig.  

 

  
Bara A: Den produktorienterade affärsmodellen utgår ifrån att värmeväxlaren säljs på det 
traditionella sättet. Erbjudandet är till stor del riktat till kunder som huvudsakligen är 
intresserade av den rena produkten, där tjänsten är exkluderad. Men eftersom fler kunder så 
småningom kommer att inse värdet som tillförs av uppkopplingen och tjänsten i form av 
dataanalys, bör produkten vara förberedd för sensorinstallation och gateways för att kunna 
möjliggöra uppkoppling i framtiden. 

Kombination av A och B: Med en kombination av en produkt- och användningsorienterad 
affärsmodell möjliggörs att nå slutkunder som efterfrågar värmeväxlare inklusive tjänsten 
dataanalys. Inom detta paket bör produkten vara utrustad med sensorer och gateways. 
Försäljningen av värmeväxlaren sker traditionellt, baserat på den produktorienterade modellen, 
medan tjänsten tillgängliggörs genom en användningsorienterad modell. 

Bara B: I den enskilda användningsorienterade affärsmodellen är syftet att locka kunder som 
endast är i behov av tjänsten dataanalys, d.v.s. är produkten inte involverad här. Intervjuer och 
research av aktörer har visat att det från storbolagens sida förekommer en efterfrågan på att 
skapa kundvärden utav Big-Data-analyser. Det finns flera företag som är intresserade av att ingå 
i samarbeten med dataanalys-experter och eftersom Alfa Laval innehar expertis inom detta 
område anser författarna att bolaget även bör erbjuda en sådan tjänst separat.  

Den användningsorienterade affärsmodellen är lämplig i det avseende att den utgår ifrån att 
tjänsten tillgängliggörs för kunden. Såsom flera respondenter framhävt under intervjuer sker 
detta genom erbjudanden i form av leasing och uthyrning, vilket möjliggör att företag kan 
erhålla regelbundna inbetalningar. Kunden får en möjlighet att hyra användningen av en tjänst 

Figur 5.4: Strategier inom Product-Service System. 

Figur 5.5: Tre lämpliga affärsmodeller beroende på fall. 
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som ägs av leverantören, genom betalning som förslagsvis sker månadsvis, kvartalsvis, årsvis, 
eller i form av en timbank (med timvis betalning för dataanalyser). Från insamlad data kan det 
dock konstateras att betalningssättet är väldigt kundsspecifikt, eftersom det i stort sätt har att 
göra med kundens preferenser samt vad det är som erbjuds. Vissa kunder föredrar en årsvis 
betalning, då det blir lättare för de i budgetprocessen, medan andra väljer att prenumerera för 
sin plattformsanvändning och de digitala tjänster och applikationer de drar nytta av. Övriga 
kunder, såsom Person 4 (2019), anser att betalningsformen inte är så betydande, då det 
väsentliga ligger i att få ut en vinst genom att använda tjänsten.  

Såsom tabell 5.3 föreställer är betalningsformen sammantaget mycket varierande, varför det 
inte går att ge ett konkret svar på vilken betalningsmetod som är mest lämplig. Det som är helt 
klart är dock att Alfa Laval borde ta betalt för en dataanalys följt av underrättelse av 
beslutsunderlag, exempelvis underhållsrapporter, som möjliggör uppfyllelse av de kundvärden 
som redovisades i avsnitt 5.1.  

Från intervjuer och research av aktörer har det observerats att tillverkare i nuläget börjar med 
att övergå från en produktorienterad affärsmodell (A) till en användningsorienterad sådan (B), 
där fokus överförs från en traditionell försäljning av produkter till ett tillgängliggörande av 
tjänster. Detta möjliggör att man knyter upp kunden med lösningar och erhåller kontinuerliga 
inbetalningar. Att omvandla sin verksamhet från en produktorienterad funktion (A) till att 
direkt börja erbjuda resultatorienterade tjänster (C) anser författarna vara för riskabelt, b.la. då 
man i det avseendet har ett stort ansvar att garantera ett visst resultat innan betalning kan 
erhållas. 
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6. Slutsats 
Kapitlet redogör för diskussion, kritisk värdering samt framtida rekommendationer för vidare 
arbeten vid avdelning Business Unit GPHE, vid Alfa Laval Lund AB.  

6.1 Diskussion och kritisk egenvärdering 

Det inledande målet för denna studie avsåg att utföra en komplett mappning av intressenter samt 
deras position i det digitala ekosystemet. Syftet var att få en bild av hur det digitala ekosystemet 
ser ut idag samt att presentera ekosystemet i en modell genom att gruppera de olika aktörerna 
baserat på deras verksamheter.  

Utifrån efterforskningen av det digitala ekosystemet kan författarna konstatera att det aktuella 
läget är splittrat samt att det ständigt dyker upp nya lösningar och spelare på marknaden som 
försöker positionera sig och som samtidigt är ute efter att ingå i nya samarbeten. Den utformade 
kartläggningsmodellen illustrerar vilka områden i ekosystemet de olika intressenterna är aktiva 
inom, d.v.s. vilka aktörer som gör vad, vilka relationer de utövar samt även vilka de stora 
bolagen är. Studien har visat att aktörer som erbjuder helhetslösningar och som är verksamma 
inom ett flertal områden klassificeras som storföretag.  

Det observerades att samtliga aktörer som erbjuder prediktivt underhåll tillika erbjuder IoT-
lösningar. Majoriteten av leverantörerna av prediktivt underhåll levererar även SCADA-system 
och utövar partnerskap med minst en av leverantörerna av molnplattformar. Det är tydligt att 
storföretagen ligger i framkant med att koppla upp sina kunder och genomföra datainsamlingar i 
realtid. 

För kartläggningen av intressenter genomfördes en ganska omfattande datainsamling, eftersom 
tanken var att en efterforskning av fler aktörer skulle skapa en mer korrekt bild av det digitala 
ekosystemet. Tillvägagångssättet för denna research var dock relativt ospecificerad till en 
början, då det utan någon tydlig begränsning först eftersträvades att undersöka vad varje aktör 
arbetade med. Eftersom informationen som fanns tillgänglig beträffande aktörerna var mycket 
bred och avgränsning inte hade skett i det avseendet, beslutades i ett senare tillfälle att ta reda 
på om aktörerna var verksamma inom något specifikt område. Alltså undersöktes i vilken av de 
åtta kategorierna i kartläggningsmodellen aktörerna tillhörde. Med hjälp av denna avgränsning 
underlättades mappningen, då den bidrog till en mer effektiv datainsamling. 

Projektets andra mål var att identifiera kundbehov och aktörer på marknaden inom ämnet 
prediktivt underhåll samt uppkopplade produkter. Här var syftet att erhålla en förståelse kring 
vid vilken tidpunkt uppkoppling skapar tillräckligt med kundvärde.  

Författarna har genom intervjuer identifierat att de centrala kundvärdena är 
statusmonitorering, prediktivt underhåll, optimerat underhållsschema, högre produktivitet och 
drifttid samt energi-, process- och kostnadsoptimering. Dessa kundbehov har förekommit 
upprepade gånger, dels av respondenter, men även under undersökningen av aktörer, där det 
har noterats att aktörernas nuvarande lösningar har sitt fokus på att tillfredsställa de nämnda 
kundbehoven.  

För att besvara vid vilken tidpunkt uppkoppling skapar kundvärde kan det fastställas att det 
sker i samband med underrättelse av värdeskapande beslutsunderlag, vilket skapas genom 
analyser av insamlad data. Ur denna undersökning kan det hävdas att det hela i grund och 
botten kretsar kring en total kostnadsoptimering, eftersom samtliga kundvärden har en 
koppling till att kunden vill minska sina kostnader och generera en vinst.  

För identifiering av kundbehoven innefattade studien intervjuer med aktörer, där endast en 
slutkund var involverad. Här skulle det varit intressant att inkludera fler slutkunder från fler 
branscher, då annorlunda resultat eventuellt skulle kunna erhållas. Eftersom författarna endast 
har granskat ytlig information genom intervjuer och research av aktörer, anses även att en 
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djupare studie av kundernas verksamheter och processer skulle vara välbehövligt. Kunden är 
inte alltid medveten om sina faktiska behov, varför det är avsevärt med en nära kundrelation, 
där man utför djupgående analyser av kundens problem för att med detta som grund ta fram 
lämpliga lösningar.  

Det sista målet för arbetet var att föreslå olika affärsmodeller med grund av projektets resultat. 
Avsikten var att ta reda på var Alfa Laval bör bygga sin inre styrka samt vilken roll som kan tas 
med andra intressenter.  

För att nå detta mål har författarna utgått från två teorier, nämligen The Business Model Canvas 
samt Product-Service Systems. Canvas utfördes huvudsakligen för illustration av en generell 
approach inom området connectivity, medan PSS utnyttjades för att skapa en specifik förståelse 
kring hur just bolaget Alfa Laval kan utveckla sin affärsverksamhet.  

Med sina nio byggstenar var Canvas-modellen till stöd i den mån att föra samman väsentliga 
delar från datainsamlingen i en enda figur. Med hjälp av modellen kunde en kartläggning av en 
affärsmodell utformas, vilken skapade en helhetssyn kring vad ett företag står inför när det 
gäller att få dess verksamhet att fungera. 

Inom PSS kom författarna fram till att affärsmodellen behöver kundanpassas och beroende på 
fall förekommer tre olika affärsmodeller som anses som lämpliga. För att nå flera olika 
slutkunder rekommenderas att Alfa Laval i vissa situationer kombinerar en produkt- och 
användningsorienterad modell samt i vissa lägen bevarar sitt fokus endast på en av dessa.  

Rollen som Alfa Laval föreslås att ta med andra intressenter är att ingå i samarbeten med de 
stora aktörerna som har kommit långt med digitaliseringen samt som eftersträvar att skapa 
kundvärden utav Big-Data-analyser. Storföretagen genomför nödvändiga insatser genom att 
utveckla kundanpassade lösningar för uppkoppling av stora delar av fabriker och dessa är 
dessutom öppna för nya relationer som bidrar med värdeskapande expertis kring hantering av 
Big-Data, vilket är vad Alfa Laval skulle kunna tillföra med sin expertis. 

 

6.2 Rekommendationer för vidare arbeten 

När det kommer till implementeringen av de rekommenderade affärsmodellerna föreslår 
författarna Alfa Laval att undersöka vilka aktörer som bäst kan matcha bolaget självt, d.v.s. bör 
en närmare studie genomföras för identifiering av aktörer som passar företagets egna 
arbetssätt. Det hela handlar mycket om en sorts matchning, varför det inte är självklart att 
avgöra vilken aktör företaget borde satsa på partnerskap med. För att kunna fatta beslut kring 
detta bör det huvudsakligen ske interna förstudier där man ur olika infallsvinklar tar hänsyn till 
flera aspekter samtidigt. Med detta skulle man kunna underlätta bedömning avseende om en 
aktör är mer eller mindre passande när det gäller Alfa Lavals egna krav och preferenser.  

Likväl har studien visat att Alfa Laval möjligen kan ingå i partnerskap med Företag 1 för att 
utnyttja företagets molnplattform. Detta grundas i insamlad information från intervjuer och 
kartläggningen, där det ideligen har framgått att plattformen är öppen, pålitlig och består av 
många olika grundkomponenter. Företag 1 är ett bolag som har kommit långt med 
digitaliseringen och som inkluderar många olika aktörer i ekosystemet. 

För vidare arbeten anser författarna att det behövs ytterligare forskning kring hur samarbeten 
med storföretagen lämpligast kan utövas. Undersökningen kan omfatta frågor kring hur 
nyckelaktiviteterna, vilka ingick i Canvas-modellen, skall fördelas mellan parterna. Exempelvis 
kan det beröra hur datautbytet ska ske på ett säkert sätt (studien har ju visat att det förekommer 
flera metoder för ”Security in Sharing Data”) samt vilken part som ska underrätta slutkunden 
om beslutsunderlag.  
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Alfa Laval bör även tänka på att erbjuda sina slutkunder flera olika betalningsalternativ för 
användning av tjänsten, eftersom intäktsströmmarna är mycket varierande och kundspecifika. 
Resultatet har visat att det förekommer flera olika betalningsmetoder som kan vara lämpliga 
beroende på fall, varför betalningsformen behöver kundanpassas och justeras utefter vad det är 
som erbjuds. Betalningen har även anknytning till kundens egna preferenser, då vissa kunder 
exempelvis föredrar en årsvis betalning för att det blir lättare i budgetprocessen. Sammantaget 
har arbetet visat att prenumeration av tjänster är det mest förekommande betalningssättet, där 
kunden hyr och betalar för användningen löpande. Därmed skulle det vara särskilt intressant 
med en undersökning där man specifikt studerar huruvida ett företag är mottagligt för en 
leasingbetalningsmodell eller ej. 
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Siemens  

Siemens är ett globalt teknikföretag som har utövat sin ingenjörskonst och arbetat med 
innovativa lösningar i ca 170 år. Verksamheten bedrivs i fler än 200 länder med fokus på 
automation, elektrifiering och digitalisering (Siemens, 1’, 2019). Inom områdena ingår 
kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för energisystem och byggnader samt 
automatisering och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin (Siemens, 2’, 2019). 
Då dessa är de utvecklande områdena idag, har företaget sammanslagit sina verksamheter i tio 
olika divisioner;  

Power and Gas, Wind Power, Power Generation Service, Energy Management, Building 
Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Financial Services och 
Healthineers (Siemens, 3’, 2019).  

Nedan presenteras några av divisionerna, där Siemens till stor del tillämpar sin digitala expertis 
för att kunna tillfredsställa sina kunder (Siemens, 3’, 2019).   

- Digital Factory: 

Verksamheten inom denna division går ut på att erbjuda tillverkningsföretag integrerade 
maskinvaror, programvaror och tekniska tjänster, vilka tillsammans bidrar till effektivare 
tillverkningsprocesser samt minskade produktionstider. Dessa möjliggör en samordning av data 
från utvecklingsfas till produktionsfas. Resultatet blir en ökad produktivitet i kundernas 
industrier (Siemens, 3’, 2019).  

- Process Industries and Drives: 

Process Industries and Drives, som har ett nära samarbete med divisionen Digital Factory, 
erbjuder också industrin lösningar för ökad produktivitet och energieffektivitet. Lösningarna 
medför att tiden från produktion till färdig produkt blir kortare. På samma sätt som i Digital 
Factory möjliggörs detta genom Siemens integrerade teknik. Detta tillsammans med företagets 
expertis, rådgivning och konsultation för kontinuerliga förbättringar av effektivitet och säkerhet 
hos produkter och processer (Siemens, 3’, 2019). 

- Healthineers: 

I denna division arbetar Siemens med digitalisering av sjukvården för att kunna skapa möjlighet 
för vårdgivare att öka sitt värde samtidigt som man förbättrar patientens erfarenhet. Idag drar 
ca fem miljoner patienter nytta av företagets teknologier och tjänster inom områdena 
diagnostisk och terapeutisk behandling, laboratoriediagnostik och molekylär medicin samt 
digitala hälsotjänster (Siemens, 3’, 2019). 

- Building Technologies (Smart Infrastructure): 

Denna division kopplar upp energisystem, byggnader och industrier för att kunna bidra till en 
ständig utveckling och anpassning av människans sätt att leva och arbeta. Syftet är b.la. att skapa 
säkra, energisnåla och miljövänliga byggnader samt infrastrukturer. Divisionen erbjuder 
brandsäkerhet, byggnadsautomatisering, luftkonditionering, ventilering, värme, samt produkter 
och tjänster för energihantering (Siemens, 3’, 2019). 

I Building Technologies jobbar Siemens tillsammans med kunder och partner för att utforma 
ekosystem som svarar mot människans behov. Samtidigt hjälper företaget kunderna att använda 
sina resurser på ett mer lönsamt sätt. Med hjälp av bolagets tjänster för energihantering kan 
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kunden åstadkomma högre prestandanivåer tillsammans med lägre driftkostnader, vilket 
medför en optimering av energikostnaderna (Siemens, 4’, 2019). 

”Vi gör det från makro- till mikronivå, från fysiska produkter, komponenter och system, till 
uppkopplade och molnbaserade digitala erbjudanden och tjänster. Från intelligent grid-control 
och elektrifiering, till smarta lagringslösningar, från byggnadsautomatisering och styrsystem till 
växlar, ventiler och sensorer” (Siemens, 4’, 2019). 

Exempel på branscher Siemens erbjuder sina lösningar till inom divisionen Building 
Technologies är datacenter, sjukhus, flygplatser, hotell, energileverantörer, byggnader för 
internationella företag samt infrastruktur i städer (Siemens, 3’, 2019). 
 
Digital Enterprise 

Kärnan i Siemens framgång är plattformen Digital Enterprise, vilket används för digitalisering av 
kundernas produktion och processer. Plattformen skapar möjlighet för tillverkningsbolag att 
integrera och digitalisera olika affärsprocesser, inklusive deras leverantörer, var som helst i 
värdekedjan. Digitaliseringsprocessen kan d.v.s. påbörjas från produktidé till färdig produktion 
och service. Från produktdesign till produktionsplanering- och körning (Siemens, 3’, 2019). Det 
är med hjälp av denna plattform som kunderna kan minska sina produktionstider samt öka 
produktiviteten och flexibiliteten i sina processer.  
 

 

 
Teknologier som ingår i Digital Enterprise är b.la. artificiell intelligens, industriell 5G, autonoma 
hanteringssystem (självstyrande databaser), blockkedjor (distribuerade databaser), additiv 
tillverkning (3D-printing) samt Edge-computing. Med hjälp av dessa informations- och 
driftteknologier kan företaget främja en smart användning av data (Siemens, 4’, 2019).  
 
MindSphere – Hjärtat i Siemens digitala ekosystem 

Det är genom MindSphere, ett öppet molnbaserat IoT-operativsystem utvecklat av Siemens, som 
uppkopplingen av produkter, maskiner, processer, plantor och infrastruktur sker till den digitala 
världen. Eftersom molntjänsten skapar en länk till Internet of Things, uppstår en möjlighet för 
företag, oavsett bransch, att analysera och bearbeta data från praktiskt taget alla sina 
uppkopplade enheter.  

Utvärderingen av data som samlas in medför att Siemens kan erbjuda sina kunder råd för 
optimering av olika processer och resurser, vilket resulterar i en ökad produktivitet och 
effektivitet i deras verksamhet. Detta samtidigt som drift- och underhållskostnaderna minskar.  

Figur 8.1: Digital Enterprise. 
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Utöver att molntjänsten bidrar till att tillgångarna kan användas mer effektivt, skapar den 
möjlighet för kunden att utveckla digitala tjänster samt att ta fram nya affärsmodeller som har 
fokus på prediktivt underhåll. Eftersom det är ett öppet operativsystem för IoT (PaaS – open 
platform as a service) kan kunderna utveckla och använda applikationer i en helt ny 
utsträckning. Uppkopplingen medför att kunden själv kan förbättra sina anläggningars 
effektivitet med hjälp av datan tillgångarna alstrar. Förutom att MindSphere erbjuder kunden en 
anslutning mellan informationsbaserade tjänster från Siemens och tredjepartsleverantörer, 

tillhandahåller den således kunden även 
en integrering med sina egna 
applikationer och tjänster.  

Hittills har Siemens affärsenheter 
utvecklat IoT-lösningar för sina industrier 
och i nuläget arbetar de med att utveckla 
ytterligare lösningar i andra sammanhang, 
vilket leder till en ökad tillväxt av 
MindSphere-applikationer. Figur 8.2 visar 
de divisioner som arbetar med dessa 
lösningar med MindSphere (Siemens 
MindSphere, 2018). 
 

 
 
SIMATIC SCADA Systems 

Hanteringen av de stora mängderna data 
sker med hjälp av systemet SIMATIC 
SCADA, vilket består av ett komplett paket 
av hårdvaror och mjukvaror som stödjer 
vid lösningar från datainsamling till analys 
och beslutsfattande. Med hjälp av systemet 
går det att erhålla värdefull information, 
både i kontrollrum och genom 
molnbaserade lösningar (Siemens SCADA, 
2019). 

Med SCADA-systemet kan Siemens erbjuda 
industrier ett visualiseringssystem med 
många ingående funktioner som 
underlättar vid övervakning och 
monitorering av processer. Eftersom 
SCADA är ett flexibelt och öppet system 
kan den användas universellt inom många 
olika branscher, se figur 8.3 (Siemens AG, 
2017). 

 

 
 

 

 

Figur 8.2: Divisioner som arbetar med MindSphere. 
 
 

Figur 8.3: Branscher SCADA kan användas inom. 
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Emerson  

Emerson är ett diversifierat globalt tillverkningsföretag som med kombinationen av teknik och 
ingenjörskap erbjuder ett brett utbud av innovativa lösningar till sina kunder. Kundkretsen 
utgörs av industriella-, kommersiella- samt konsumentmarknader (Emerson, 1’, 2019). Genom 
att fokusera på utmaningarna världen står inför inom dessa områden levererar företaget 
lösningar som bidrar till stora värden för kunden (Emerson, 2’, 2019). 

Emerson har varit verksamt sedan år 1890 och bedrivs idag, tillsammans med sina 111 000 
medarbetare, i fler än 150 länder. Tillverkningsanläggningarna uppgår till ca 200 st. och sträcker 
sig över hela världen (Weedmark, 2019). 

Företaget har fem primära affärssegment med respektive fokusområden.  
Följande är de fem affärssegmenten; 

Network Power, Process Management, Industrial Automation, Climate Technologies och 
Commercial and Residential Solutions (Weedmark, 2019). 

- Network Power (Vertiv): 

Verksamheten Network Power, som idag går under det nya namnet Vertiv, har sitt fokus på 
infrastruktur för telekommunikation och datanätverk (Jaderholm, 2016). Genom teknologier 
inom infrastruktur och tjänster för informations- och kommunikationssystem samt med smarta 
hårdvaru- och mjukvarulösningar inom kraft och värme, levererar detta affärssegment ett 
nätverk med hög tillgänglighet och effektivitet. Divisionen erbjuder b.la. uppkoppling och 
inbäddade system för datorer, kommunikation, industrier och sjukvård (Emerson, 3’, 2016). 

- Process Management: 

Affärsområdet Process Management erbjuder industrier hårdvaror, mjukvaror, projektledning 
och tjänster. Industrierna omfattar t.ex. olja och gas, papper och massa, mat och dryck samt 
läkemedel. Teknologierna som ligger bakom denna verksamhet utgörs b.la. av 
processhanteringssystem, processkontroller och system för kemiska analyser av gas och vätska. 
Kombinationen av dessa processtyrningssystem tillsammans med olika trådlösa verktyg skapar 
möjlighet för företag att övervaka och monitorera sin utrustning samtidigt som de kan lokalisera 
platsen hos sina medarbetare (Weedmark, 2019). 

- Industrial Automation: 

Denna verksamhet erbjuder tillverkare ett omfattande utbud av integrerade lösningar. Exempel 
på några produkter inom området är motorer, remskivor, styrningssystem för fluider och 
kedjehjul. Kundkretsen utgörs b.la. av biltillverkare, textil- och petrokemiska industrier samt 
olje- och gasindustrin (Weedmark, 2019). 

- Climate Technologies: 

I Climate Technologies tillhandahåller Emerson kunderna produkter för värme- och 
luftkonditionering samt olika tjänster inom industri-, kommersiella- och bostadsmarknader. 
Produkterna förekommer exempelvis i kylsystem i lastbilar eller i supermarkets (Weedmark, 
2019). 

- Commercial and Residential Solutions: 

Denna verksamhet tillverkar ett omfattande sortiment av verktyg, lagringsprodukter och 
apparater för bostäder, företag, restauranger och sjukvård. Produkterna avser allt från 
exempelvis rörnycklar till dammsugare eller från klädförråd till läkemedelsvagnar i sjukvården. 
(Weedmark, 2019). 
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Automation Solutions 

Syftet med Emersons verksamhetsplattform ”Automation Solutions” är att förbättra process- 
och industrikundernas prestanda samt att bidra till en ökad säkerhet i deras verksamhet 
(Emerson, 2’, 2019). Här kan kunderna få tillgång till data för sina anläggningar med hjälp av 
Emersons trådlösa nätverk. Uppkopplingen bidrar till att kunden kontinuerligt erhåller data som 
med hjälp av monitorering och övervakning av processer skapar möjlighet för en ökad säkerhet 
och effektivitet (Emerson, 4’, 2019). Med hjälp av Emersons service-ingenjörer erbjuds kunden 
även service för underhåll och optimering av prestanda. 
 
SCADA 

SCADA är det system Emerson använder för övervakning och styrning av processer i industrin. 
Med hjälp av programvaran får operatörer möjlighet att ta snabbare och smartare beslut vid 
kritiska situationer (Emerson, 5’, 2019). 

Systemet möjliggör uppkoppling av enheter ute i fält samtidigt som den skapar integrering 
mellan kontrollrum och anläggning. Resultatet blir en minskning av driftskostnader, ökning av 
produktivitet och optimering av prestanda (Emerson, 5’, 2019). 
 
Commercial and Residential Solutions 

I verksamhetsplattformen Commercial and Residential Solutions är avsikten att bidra till en 
förhöjd livskvalitet för människan. Här strävar Emerson b.la. efter att; 
- Förbättra människans komfort och hälsa.  
- Bidra till en hög livsmedelskvalitet och hållbarhet. 
- Förbättra energieffektiviteten. 
- Skapa förutsättningar för en hållbar miljö och infrastruktur. 

Dessa uppnås med hjälp av Emersons integrerade lösningar, connectivity, monitorering samt 
tjänster (Emerson, 2’, 2019). 

”At Emerson we help you safeguard food, reduce energy consumption, protect the environment and 
optimize business results for Supermarkets, C-Stores, Restaurants, Retailers and Transportation 
using integrated controls, connectivity, monitoring, services and insight solutions.”  
(Emerson, 6’, 2019). 
 
Plantweb™ Digital Ecosystem 

År 2016 presenterade Emerson det digitala ekosystemet Plantweb, vilket består av hårdvaror, 
mjukvaror, smarta enheter och tjänster som tillsammans skapar en länk till Internet of Things. 
Med hjälp av insamling av data stöder plattformen b.la. vid realtidsövervakning och kontroll av 
processer samtidigt som den medför en ökad säkerhet i industrier (Clarke, 2016). Utöver det är 
Plantweb även till hjälp vid tillståndskontroller hos tillgångar samt vid arbeten för energi- och 
prestandaoptimering (Hollywood, 2016).  

För privata molnnätverk och molntjänstrelationer med tredjepartsleverantörer använder 
Emerson Microsofts molntjänst Microsoft Azure, vilket är en plattform som används för körning 
och styrning av webbapplikationer via Microsofts datacenter.  
Andra partner i Emersons ekosystem är OSIsoft, en tillverkare av mjukvarutjänster för realtids-
data, och den amerikanska datortillverkaren Dell (Hollywood, 2016). 
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Nedan beskrivs kort om de produkter, tjänster och lösningar Plantweb Digital Ecosystem 
omfattar (figur 8.4). 

- Pervasive Sensing: Här ingår olika sensorteknologier för mät- och analysteknik, vilket ger 
möjlighet att förstå prestandan hos processer och tillståndet hos resurser (Emerson Automation 
Solutions, 2018). 

- Secure First Mile: Detta är en uppsättning av metoder och strategier som bidrar till att 
kunderna med säkerhet kan koppla upp sig och överföra data genom skyddade operativsystem. 
Här ingår säkrade tjänster, servrar, gateways och m.m., som tillsammans möjliggör att 
sakkunniga personer får tillgång till datan som behövs (Clarke, 2016). 

- Plantweb Insight Software: Detta är en plattform av applikationer som bidrar till att 
användarna kan förstå data genom sensorteknologier och analyser för realtidsövervakning 
(Emerson Automation Solutions, 2018). 
 
- Plantweb Advisor Software: Plantweb Advisor är en uppsättning av olika applikationer och 
program för djupa analyser, vilket ger användaren information om utrustningens tillstånd, 
effektivitet, energiförbrukning och utsläpp (Emerson Automation Solutions, 2018). 
 
- AMS ARES Platform: AMS ARES är en plattform av programvaror som samlar ihop data om 
tillståndet hos utrustningar från flera system för att sedan sända informationen, antingen via 
mobila eller stationära enheter, till berörd personal (Clarke, 2016). 
 
- Always Mobile/Always Aware: Genom Always Mobile skapar Emerson möjlighet för digital 
mobilitet, vilket bidrar till att medarbetare och personal, med hjälp av uppkopplingen, kan 
erhålla information, meddelanden och varningar vart de än befinner sig. Detta medför att de kan 
övervaka och följa processer på distans. (Clarke, 2016). 
 
- Connected Services: Connected Services består av molntjänster som möjliggör övervakning av 
status och energiförbrukning hos tillgångar (Clarke, 2016). 
 
- Microsoft Azure and IoT Cloud: För att kunna göra Connected Services genomförbar och 
samtidigt utvidga Plantweb använder Emerson sig av Microsofts molntjänst Azure. På det sättet 
skapar företaget en säker och flexibel plattform för både sitt egna privata molnnätverk och för 
tredjepartsleverantörer (Clarke, 2016).  

Figur 8.4: Plantweb Digital Ecosystem. 
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Nord-Lock  

Nord-Lock Group är en teknikkoncern som erbjuder mekaniska lösningar, både för den 
offentliga- och industriella marknaden. Koncernen är en världsledande leverantör av säkra 
skruvförband, vilka har till syfte att säkerställa att skruvar inte lossnar. Att förse kunder med 
säkra skruvsäkringslösningar i b.la. industrier, genom att fokusera på hållfasthet, kvalitet och 
säkerhet, har sedan år 1982 varit i prioritet (Episerver, 2018).  

Nord-Lock Group ägs av Investment AB Latour, vilket är ett bolag som är noterat på 
Stockholmbörsen. Med hjälp av sitt stöd att tillhandahålla Nord-Locks kunder lösningar för 
skruvförband, har de underlättat för koncernen att nå sina mål (Nord-lock, 1’, 2019). 
Produkterna som Nord-Lock erbjuder tillverkas i Sverige, Storbritannien och USA och är 
verifierade hos flera världsledande bolag inom många väsentliga branscher (Nord-Lock, 2’, 
2019). Exempel på områden produkterna används inom är b.la. kraft-, transport-, tillverkning-, 
rymd- och gruvindustrin. Till kunderna hör verksamheter som GE, Tesla, SpaceX och Sandvik 
(Engström, 2019). 

När kunderna står inför hårda utmaningar, vänder de sig till Nord-Lock för att erhålla säkra 
skruvlösningar och råd från experter, vilka tillsammans bidrar till att skapa en optimal och 
tillförlitlig lösning. Med hjälp av kunskap, teknisk support och kompetens erbjuder koncernen 
således sina kunder allt de behöver för att säkerställa framgångsrik drift i sina industrier (Nord-
Lock, 2’, 2019). 

Investment AB Latour stöttar Nord-Lock vid arbeten för investering i framtiden, genom att utöka 
produkter och tjänster för att tillfredsställa och överträffa kundernas krav. Idag bedriver Nord-
Lock partnerskap med externa provlaboratorier, standardiseringsorgan och auktoriserade 
återförsäljare. Koncernen investerar även i samarbeten med utrustningsleverantörer, d.v.s. OEM, 
samt slutkunder (Nord-Lock, 2’, 2019). 

I fjol påbörjade Nord-Lock sin resa för digital transformation, vilket har förverkligats genom att 
man har gjort insatser på att utveckla nya tjänster för b.la. kundservice, försäljning och 
säljsupport. Idag har Nord-Lock som mål att fortsätta med den pågående digitaliseringen genom 
att investera i molnbaserade- och digitala tjänster samt projekt för bättre kundupplevelser 
(Episerver, 2018). 
 
Episerver Digital Experience Cloud 

Det är via digitalbyrån Kruso i Malmö, en nordisk leverantör av konsulttjänster och digitala 
lösningar, som Nord-Lock lyckats skapa den nya digitala utformningen. Lösningen som skapar 
möjlighet för denna digitalisering går under namnet Episerver Digital Experience Cloud. Det 
Kruso tidigare bidragit med för Nord-Lock har b.la. varit att utveckla digitala tjänster samt en 
helt ny e-handel, som alltså skett genom Episerver Digital Experience Cloud (Episerver, 2018). 

Enligt Sebastian Svärdebrandt, CIO på Nord-Lock Group, eftersträvade man en lösning som 
kunde höja den digitala närvaron och samtidigt bli en drivkraft för en digital övergång, därmed 
ansågs Episerver bäst matcha förutsättningarna för detta (Episerver, 2018).  

”Tack vare vår digitala partner Kruso har vi implementerat en lösning som möjliggör oss att samla 
allt digitalt innehåll, e-handel och marknadsföring på samma plattform. Vi sätter också värde på 
att Episerver Digital Experience Cloud ger goda möjligheter att integrera med andra molnbaserade 
system via Microsoft Azure.” (Sebastian Svärdebrandt, Episerver, 2018).  

Mårten Bokedal, marknadschef på Episerver, förklarar att företaget ser fram emot att stötta 
Nord-Lock i sin påbörjade resa mot digital transformation och samtidigt framhäver han att 
koncernen tydligt visat att Episervers plattform är mycket gynnande för starkt expansiva B2B-
kunder (Episerver, 2018). 
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Kort om företaget Episerver 

Episerver sammankopplar e-handel och digital marknadsföring med avsikten att stödja 
organisationer att erbjuda sina kunder digitala upplevelser. Molntjänsten Episerver Digital 
Experience Cloud för samman e-handel, innehåll och marknadsföring i en plattform som 
omfattar hela kundcykeln för företag (Episerver, 2018).  
 

OSIsoft  

OSIsoft är ett privat företag grundat år 1980 av industriingenjörer. Dessa såg under tidiga 
skeden ett värde i sensorbaserad data för effektivisering av operationer och för utveckling av 
verksamheter. Idag är företaget en ledare i att driva operativ intelligens som enligt Strikersoft 
(2019) betyder ”kunskap erhållen av analyser”, vilka skapar kundförståelse, minskar 
driftkostnader och förbättrar servicenivåer (OSIsoft, 1’, 2019).  

OSIsoft har med tiden övergått från en ”data historian software startup”, d.v.s. 
mjukvaruleverantör av program som läser in data från utrustning och lagrar dessa, till en global 
ledare som erbjuder verksamheter en öppen infrastruktur med uppkoppling av system, 
människor och sensorbaserad data (OSIsoft, 1’, 2019).  

Företaget fokuserar sig endast på att leverera en enda tjänst, vilket de har namngett PI System. 
Systemet ger kunden kunskap i realtid och möjlighet att optimera och transformera sin 
verksamhet (OSIsoft, 1’, 2019).  

PI System 

PI System har förmågan att samla in, analysera och visualisera data från flera källor samt dela 
dessa med människor och system över operationer (figur 8.5). OSIsoft beskriver de centrala 
delarna av PI System och hur systemet lyckas driva operativ intelligens (OSIsoft, 2’, 2019).  

Första delen kallas Fånga 
(PI Connectors), där 
systemet med hjälp av sina 
450 patentskyddade 
gränssnitt lyckas samla in 
data från olika källor med 
unika standarder, språk, 
format enheter m.m. och 
sortera datan med 
avseende på tidsserier och 
händelser i realtid. Andra 
delen kallas Söka och 
Analysera, där systemet 
söker och analyserar 
tidigare sparad- och 
befintlig realtidsdata.  
Detta för att ge en bild av utveckling och befintligt tillstånd samt för att förutsäga problem på 
utrustning och process. Den tredje delen, Visualisera, är där systemet frambringar information 
till liv. Här prioriterar systemet viktig data, skapar kontext, lyfter fram essentiella punkter och 
kommunicerar komplex data enkelt och effektivt. Den sista centrala delen av systemet kallas 
Dela (PI Cloud Connect) och med detta främjar OSIsoft ett samarbete inom och över kundens 
verksamhetsgränser (OSIsoft, 2’, 2019).  

Systemet förenklar samarbeten med partners, leverantörer och kunder. Med detta säkerställer 
OSIsoft även datasäkerheten genom att kontrollera vilken typ av data som utbyts och vem som 
får ta del av det (OSIsoft, 2, 2019).  

Figur 8.5: PI System Site Architecture. 
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Fundamentet för PI System kallas PI Server, vilket hanterar datalagring, transformation och 
transport av data genom en hel verksamhet. PI Server är vad som driver PI System och denna 
inkluderar högutvecklade algoritmer och verktyg för omvandling av rådata till handlingsbar 
information som ger nya insikter (OSIsoft, 2’, 2019).  

Uppkopplingsmöjligheter 

PI System möjliggör datainsamling från en mängd olika system och är kapabel till uppkoppling 
på nivåer som aldrig förekommit tidigare. Med sina 450 olika gränssnitt har systemet ofantliga 
anslutningsmöjligheter för datainsamling. Bland annat kan systemet kopplas till SCADA, DCS, 
utrustningar, databaser, textfiler och HTML-webbsidor (OSIsoft, 2’, 2019).  

Connected Sevices 

“Connected services empowers service providers and equipment manufacturers to access their 
customers real-time sensor-based data.” (OSIsoft, 2019). 

Connected Services är en teknisk lösning som möjliggör för tjänsteleverantörer att få tillgång till 
data från sina kunder i realtid. Detta sker på ett smidigt och säkert sätt genom OSIsofts PI 
System baserad på Microsofts Azure plattform (OSIsoft, 2015, 4). Tjänsteleverantörerna kan 
hjälpa kunder att övervaka samt kontrollera tillgångar, optimera processer och förbättra 
kvaliteten. Med Connected Services kan leverantörerna effektivisera kundernas 
servicekostnader, skapa värdefulla intäktsströmmar och därmed erbjuda unika 
konkurrenskraftiga tjänster (OSIsoft, 3’, 2019). 

“The challenge is that there is no one standard for sensor-based data. Intelligence will reside on 
multiple systems at the edge, on enterprise systems and in multiple clouds. OSIsoft's cloud vision is 
to extend our 'on-premises' PI System infrastructure to the cloud with OSIsoft Cloud Services. A 
data infrastructure that will deliver decision ready data to the Industrial community where and 
when it's needed; no matter the vendor, source, format or destination.” (OSIsoft, 4’, 2019) 

Lösningen förbättrar industriella eftermarknadstjänster där den inte enbart gynnar OEM-
företag, leverantörer och konsulter utan även kunderna till dessa. För lösningen krävs ett 
samarbete mellan tjänsteleverantör och ägaren till utrustning där ett kontinuerligt 
informationsutbyte är centralt, se figur 8.6 (OSIsoft, 3, 2019).  
 

 

 
OSIsoft erbjuder Connected Services med en flexibel abonnemangsbaserad pay-as-you-grow-
modell för betalning, d.v.s. att tjänsteleverantörer betalar över tid från en operativ budget 
istället för en kapitalbudget. Detta möjliggör för tjänsteleverantörerna att testa på och dra nytta 

Figur 8.6: Operational factors. 
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av fördelarna med dataanalys i realtid, utan att utsätta sig själva för höga kapitalkostnader 
(OSIsoft, 2015, 1’, 2019). 

Med tjänsteleverantörens affärsmodell som utgångspunkt förekommer ett flertal faktorer som 
påverkar nivån av de fortlöpande avgifterna för abonnemanget. Avgifterna påverkas exempelvis 
av tillväxttakten för tjänsten, antalet tillgångar som är avsedda för monitorering enligt avtal 
samt av storleken på dessa tillgångar (OSIsoft, 1’, 2019). 

Connected Services kan användas av en mängd olika leverantörer för att driva en tjänst, 
inklusive operations- och underhållsspecialister, såsom OEM i en eftermarknadstjänst. Med 
överenskommelser av Connected Services kan tjänsteleverantörer nå stora branscher med sin 
tjänst (OSIsoft, 1, 2019). Exempel på branscher är;  
 

- Energi och verktyg (Power and utilities) 
- Elektrisk överföring och distribution (Electrical transmission and distribution) 
- Verktyg för vatten- och avloppsrening (Water and sewage treatment utilities) 
- Olje- och gasproducenter (Oil and gas producers) 
- Kemikalier och petrokemikalier (Chemicals and petrochemicals) 
- Metaller och gruvarbete (Metals and mining) 
- Tillverkning av utrustning (Equipment manufacturing) 
- Transport (Transportation) 
- Mat och dryck (Food and Beverage) 
- Diskret tillverkning (Discrete manufacturing) 

 
Med Connected Services kan OEM-företag erhålla flöden av data för att lyckas med sina 
eftermarknadstjänster, baserade på kunskap av produktdesign, verkstadshistorik, felsökning 
och upplysning för optimering av underhållsprocesser (OSIsoft, 2017).  
 

Honeywell  

Honeywell International Inc är ett amerikanskt multinationellt konglomerat, d.v.s. en grupp av 
företag med olika verksamheter. Globalt förekommer Honeywell i 70 länder med sina 970 
fabriker och utvecklingsenheter och 110 000 anställda. Konglomeratet uppfinner och tillverkar 
teknologier som är betydande inom områdena energi, säkerhet, produktivitet, cybersäkerhet 
och global urbanisering (Honeywell International Inc, 1’, 2019).  

Honeywell har fyra divisioner;  

Aerospace, Building Technologies, Safety and Productivity Solutions samt Performance Materials 
and Technologies (Honeywell International Inc, 1’, 2019). 

- Aerospace  
 
Inom divisionen Aerospace uppfinner Honeywell tusentals produkter, mjukvaror och tjänster 
för avancerade och säkra flygtransporter. Honeywells produkter förekommer i princip alla 
kommersiella-, försvars- och rymdflygplan. Här utvecklar divisionen trådlös uppkopplad 
utrustning som ökar flygsäkerheten (Honeywell International Inc 1’, 2019).  

Honeywell erbjuder tjänsten GoDIRECT Cabin Connectivity, vilket används för uppkoppling av 
enheter i flygplan via satelliter (Honeywell International Inc, 3’, 2019). Här utnyttjas även 
prediktiva underhållssystem som möjliggör förutsägelse av fel i flygplanens delar. Med 
teknologier som kopplar upp flygplan kan flygpersonal erhålla realtidsändringar av väder för att 
välja säkrare flygrutter och effektivisera energikonsumtionen (Honeywell, 1’, 2018).  

 

- Building Technologies  
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Building Technologies är en division där lösningar bidrar till smartare och mer mångsidiga 
byggnader. Med teknologier för automation driver Honeywell värde för både ägare och 
användare (Honeywell International Inc, 1’, 2019).  

Bolaget kopplar upp byggnader såsom företagslokaler, hotell och sjukhus, där fördelen med 
uppkopplingen är en visualisering av byggnaders utrymmen. Med hjälp av denna visualisering 
kan utrymmen användas på ett mer effektivt sätt. Den smarta uppkopplingen öppnar även 
dörrar för nya funktioner med smarta enheter. Exempelvis kan mobilenheter användas som 
passerkort för navigering inomhus eller för temperaturreglering i lokaler. Uppkopplingen 
motverkar även cyberattacker och skyddar företag från att förlora konfidentiell information 
(Honeywell, 2’, 2018). 

- Safety and Productivity Solutions  

Denna division förbättrar effektiviteten i företag genom att öka säkerheten och produktiviteten 
för flera miljoner arbetare. Detta sker med hjälp av produkter för exempelvis personlig 
skyddsutrustning, mobila enheter, röstaktiverade programvaror och streckkodsscanners 
(Honeywell International Inc, 1’, 2019). 
 

- Performance Materials and Technologies  
 

I Performance Materials and Technologies utvecklas och effektiviseras processer, enheter och 
system i industrier. Idag har Honeywell en markant roll för industrins digitala transformation. 
Arbeten inom industrins omfattar digitala lösningar som prediktiva analyser, effektivisering av 
e-handel med hjälp av artificiell intelligens, uppkoppling av massiva byggnader, kritisk 
infrastruktur med intuitiv cybersäkerhet och utveckling av experter inom reparation med hjälp 
av Augmented Reality (Honeywell, 2019, 0:25-1:02). 
 
Honeywell Connected Plant 

- Molnbaserade tjänster för övervakning, förutsägelse och prestandaoptimering av 
anläggningar.  

För utmaningar inom digitaliseringen har Honeywell utvecklat lösningar som bygger på 
Operational Technology (OT), vilket kallas för Honeywell Connected Plant (Bonner, 2018). 
Honeywell Connected Plant är en serie av lösningar baserade på uppkoppling, där det sker en 
förening av expertis inom processmodellering, kontroller, säkerhet, prestanda, cybersäkerhet 
och molntjänster. Syftet med lösningarna är att ansluta processer, utrustningar och människor i 
ett företag.  

Honeywell Connected Plant utgörs av följande delar; 

- Visualisering (Visualization) 
- Maskininlärning (Machine Learning) 
- Prediktiva analyser (Predictive Analytics) 
- Molnlagring (Cloud Storage) 
- Hantering av prioriterade mål (KPI Management)  
- Notifikation (Notification) 
- Samarbeten (Collaboration) 

 
Bonner (2018) påstår att kunderna i nuläget drar nytta av traditionell hantering av processer, 
utrusningar och människor för att spara kapital. Med Connected Plant, uppkopplad fabrik på 
svenska, är målet att höja utrusningens totala effektivitet (OEE) samt att förbättra drifttid, 
säkerhet och kompetens, så att kunderna kan spara ännu mer kapital. 
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“Connectivity, analytics, Honeywell knowledge and expertise allow you to see, analyze and improve 
the competency and productivity of your people, the efficiency of your processes, and the 
performance of your assets.” (Honeywell UOP, 2019) 
 
Anslutning av processer, utrusningar och människor 

Honeywell Connected Plant erbjuder tjänster för uppkoppling, Connected Performance Services 
(CPS), som hjälper kunder med de utmaningar de står inför. Uppkopplingen möjliggör en 
kontinuerlig datainsamling av processer och utrustning i en fabrik. Den insamlade datan skickas 
till Honeywell UOP via molntjänsten Secure UOP Cloud, där den analyseras med hjälp av 
avancerade beräkningar (Bonner, 2018). Därefter erhåller kunden visualiseringar av 
processprestanda och rekommendationer för processoptimering (figur 8.7). 

 
 

Lösningarna som erbjuds i form av en rådgivning upplyser kunden om processproblem, 
potentiella processändringar för maximerad lönsamhet samt utvärdering av nya möjligheter i 
fabriken (Bonner, 2018). I samband med uppkopplingen av utrustningen erbjuds även 
tillståndsövervakning, analys och underrättelse för prediktivt underhåll. Med hjälp av insamlad 
data kan Honeywells experter upplysa kunden om åtgärder för förbättring av OEE, undvikande 
av felaktigheter i utrustning samt för motverkande av oplanerade stopp (Bonner, 2018). 
Detta sker med ett samarbete mellan Honeywell, kunderna, OEM’s samt experter av dataanalys, 
se figur 8.8. Optimering av bristande processer möjliggörs i företag genom utnyttjande av 
verktyg, funktioner och kunskap tillgängliga idag (Bonner, 2018). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.7: Connected Performance Services. 

 
 

Figur 8.8: Connected Performance Services, Driving Reliability & OEE. 
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Honeywell påstår att industrier, med hjälp av Honeywell Connected Plant, har realiserat enorma 
besparingar under endast en sex veckors användning av lösningen. Rådgivningen i samband 
med analys och prediktivt underhåll har skapat möjligheter för kunderna att optimera sina 
fabriker och genomföra stora besparingar.  
 
Nedan presenteras två resultat som åstadkoms med hjälp av CPS: 

- Kapacitetsökning på fem procent tack vare rekommendationer för processoptimering.  
Ca 7 miljoner dollar per år för Naphtha Complex, ett oljeraffinaderi i Egypten. 
 

- Över 1,2 miljoner dollar per år genom förhöjd processeffektivitet för Oleflex (katalytisk 
avfuktningsprocess av Honeywell UOP) 

 
Uniformance Cloud Historian  

Uniformance Cloud Historian är en molntjänst som Honeywell använder för analys av avancerad 
Big-data, där serverhosting sköts av Microsoft Azure (Honeywell International Inc, 4’, 2019).  
 
Experison SCADA 

Experison SCADA är Honeywells SCADA-system för kontroll, övervakning och datainsamling. 
Tillsammans med Honeywell RTU2020, en fjärrkontrollenhet, erbjuds lösningar för 
fjärrautomatisering. Med inbyggda säkerhetsfunktioner erbjuder systemet tillförlitlighet och 
säkerhet för anläggningar. Andra kompatibla enheter är ControlEdge RTU och RC500 RTU, vilka 
är kontroller för styrprogram och automatiserade system (Honeywell, 4’, 2019).  
 
Honeywell Pulse 

Honeywell Pulse är en applikation tillgänglig i Apple:s App Store, som ger möjlighet för kunder 
att visualisera och följa upp prestandan i sina anläggningar i realtid (Honeywell, 3’, 2019)  
 
Honeywell Industrial Cyber Security 

Honeywell Industrial Cyber Security är internettjänster, vilka har avsikten att öka säkerheten, 
tillgängligheten och tillförlitligheten i anläggningar. Här ingår ICS Shield, Honeywells lösning för 
OT-säkerhet och säkring av ICS/SCADA-system, samt Honeywell Secure Media Exchange (SMX), 
vilket är en innovation av Honeywell Process Solutions som skyddar faciliteter från USB-attacker 
och risker med cybersäkerhet (Honeywell International Inc, 5’, 2019).  
 

General Electric  

General Electric, förkortat GE, är ett globalt teknik- och industriföretag som erbjuder produkter 
och tjänster, allt från flygplansmotorer, kraftgenerering, utrustning för olje- och gasproduktion 
till medicinsk behandling, finansiering och industriprodukter (Reuters, 2016). Genom att 
kombinera sin tekniska färdighet med mjukvaror, maskiner och andra lösningar strävar 
företaget efter ett mer effektivt, tillförlitligt och säkert arbete (GE, 2019). 

GE är verksamt i följande områden;  

Power, Renewable Energy, Oil & Gas, Aviation, Healthcare, Transportation, Energy Connections & 
Lighting, Capital och Digital. 

- Power  

Power segmentet erbjuder energirelaterade produkter och tjänster till kunder över hela världen. 
Exempel på kunder är elproducenter och industrier. Här levererar GE tjänster som underhåll 
och lösningar för uppgradering av anläggningar (Reuters, 2016).  
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- Renewable Energy  

Med Renewable Enery erbjuds förnybara energikällor med vind-, vatten- och kolteknologier. Här 
ingår även tjänster som PowerUp, vilket är en plattform som är avsedd för att öka 
energiproduktionen för vindkraftverk (Reuters, 2016).  

- Oil & Gas 

I detta segment är GE en leverantör av utrustning för industrier inom olja och gas. Här levereras 
produkter för borrning, produktion och transport genom flytande naturgas. Företaget erbjuder 
även ett brett sortiment av tekniska lösningar för inspektion, monitorering och sensoravkänning 
(Reuters, 2016).  

De digitala lösningarna erbjuds med ett omfattande utbud av utrustningar och tjänster. Det kan 
exempelvis avse mätning med sensorer, tester, inspektion, anläggningskontroll och 
tillståndsövervakning. (Reuters, 2016).  

- Aviation 

Aviation är ett segment där GE producerar flygplansmotorer, digitala komponenter, 
flygelektronik och mekaniska flygsystem för kommersiella och militära flygplan. Här erbjuds 
eftermarknadstjänster som reparation, inspektion och byte av reservdelar (Reuters, 2016).  

- Healthcare 

Inom Healthcare är GE en leverantör av teknologier för medicinsk bildbehandling, digitala 
lösningar, patientövervakning och lösningar som förbättrar arbeten inom sjukvården. Företaget 
utvecklar och erbjuder teknologier i form av mjukvaror, analyser och molnlösningar (Reuters, 
2016). 

- Transportation 

Detta verksamhetsområde är en leverantör för järnväg-, gruv-, marin- och borrindustrier. 
Segmentets digitala tjänster erbjuds i form av mjukvarulösningar. (Reuters, 2016).  

- Energy Connections & Lighting 

Inom Energy Connections utvecklar GE teknologier för transport, automation och konvertering 
av energi till elektricitet. I affärsområdet Lightning tillverkas och säljs lysdioder i olika typer och 
storlekar (Reuters, 2016).  

- Capital 

Capital är en division med fokus på finansiella tjänster och produkter. Här erbjuder GE 
industriell finansiering och finansiella tjänster för sektorer inom energi (Reuters, 2016).  

- Digital 

Denna verksamhet är en världsledande mjukvaruleverantör inom IoT. Med hjälp av Predix, en 
plattform för applikationer och tjänster inom digitala industriella lösningar, kan företaget 
utveckla mjukvaror för drift och hantering av tillgångar under hela livscykeln (GE Digital, 2019, 
2) & (General Electric, 2018, 7), 
 
Predix Platform 

Predix är en plattform, där framtagning av digitala produkter och tjänster är centrala. 
Plattformen är särskilt anpassad till industrier, då den består av lösningar som tillfredsställer 
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deras krav. I Predix utvecklas teknologier för uppkoppling, analyser, maskinlärning och Big-Data 
(General Electric, 3’, 2019).  

Följande är en del av lösningarna; 

Predix Edge: För kraftfulla uppkopplingsteknologier, hantering av avancerade analyser samt 
databearbetning.  

Predix Cloud: Baserad på leverantörer av molntjänster för hantering av Big-data med 
mottagning, bearbetning och lagring. 

Predix Privade Cloud: Inkluderar delar i Predix Cloud, men drivs istället med privat molntjänst. 
Erbjuder säkerhet på nivåer som endast privata molntjänster kan leverera. 

Predix Connectivity: En kommunikationskanal mellan utrustningar från Predix Edge och Predix 
Cloud över fasta-, cellulära- och satellitnät. 

Predix Essentials: Komplett lösning för monitorering av anläggningar. 
 
System 1 

Baker Hughes är ett GE-företag som står bakom varumärket Bently Nevada, en leverantör av 
mjukvaruplattformen System 1. Denna mjukvara representerar en lösning för 
tillståndsövervakning i processintensiva verksamheter. System 1 introducerades år 2001 och 
har sedan dess utvecklats kontinuerligt för att tillfredsställa kraven med cybersäkerhet och nå 
diagnostiska förväntningar (Baker Hughes, 2019). 

Servicefunktionerna som driver tillståndsövervakning är Connectivity, Data Acquisition and 
Historian, Cyber Security, Condition Monitoring, Vibration Diagnostics, Thermodynamic 
Performance Monitoring, Decision Support Studio, Turbomachinery Monitoring, Reciprocating 
Compressor Monitoring, General Machinery Monitoring samt Diagnostic HMI (Baker Hughes, 
2019).  
 
Predix Manufacturing Execution Systems (Predix MES) 

Predix MES är en samling lösningar, drivna av teknologier som dataintegration, Industriell IoT, 
prediktiva analyser och maskininlärning, se figur 8.9. Syftet med lösningarna är att transformera 
verksamheter genom att föra samman digitala teknologier med fysiska anläggningar (General 
Electric, 1’, 2019).  

Figur 8.9: Predix Manufacturing Execution Systems.  
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Här ingår applikationer för maximering av OEE, schemaläggning av produktioner och 
säkerställning av produktkvalitén med hjälp av realtidsdata. Predix MES erbjuder även Predix 
Manufacturing Data Cloud för hantering, lagring och analys av data i anläggningar (General 
Electric, 1’, 2019).  
 
Predix HMI/SCADA 

GE Digital erbjuder Predix HMI/SCADA, vars syfte är att monitorera, kontrollera, visualisera och 
styra alla operationer i en verksamhet på ett smart och effektivt sätt. Här ingår bl.a. produkterna 
iFIX för visualisering samt CIMPLICITY för monitorering (General Electric, 2’, 2019).  
 
Technology Partners  

Teknikpartners får möjlighet att ta del av och utveckla GE Digital:s smarta teknologier för att 
erbjuda industriella tjänster (General Electric 4’, 2019). 

”GE Digital joins forces with other leaders and innovators to build a powerful ecosystem committed 
to advancing the digital industrial era. Through our partnerships, we are sharing expertise, 
catalyzing development, and extending our reach. The result is a consistent, connected, and 
collaborative approach that harnesses the potential of the Industrial Internet and delivers powerful 
customer outcomes.” (General Electric 5’, 2018).  
 

Veolia  

Veolia Environnement startade i Frankrike som ett vattenledningsföretag och är idag ett 
världsledande miljöföretag med ca 171 000 anställda världen över. Företagets lösningar har 
fokus på återvinning, industriservice, vatten och energi. Arbetet med kunderna omfattar effektiv 
resurshantering som bidrar till en hållbar utveckling för samhällen och industrier (Veolia, 1’, 
2019).  

Veolia har samlat samtliga av sina erbjudanden och kategoriserat dessa i nio olika 
indelningsgrupper; 

Technical Management, Industrisanering, Total Waste Management, Köpa/sälja material, 
Industriell värme och kyla & vatten, Underhåll, projekt och verkstadstjänster, Kommunal 
fjärrvärme och kyla & vatten, Farligt avfall samt Byggsäckar, containrar, transport- och 
lyfttjänster (Veolia, 2’, 2019).  

- Technical Management 

Företaget är ett av de få Asset Management-certifierade i Norden som hjälper andra företag med 
hanteringen av anläggningstillgångar (Veolia, 4’, 2019). 

Veolias arbetssätt med Asset Management (AM) syftar på att sköta tekniska installationer och 
underhåll på rätt sätt, med rätt intervall och omfattning för att minska kundens kostnader. Med 
analyser, mätningar och bevakning av utrustning minimerar företaget stillestånd vid underhåll 
och möjliggör optimering av produktiviteten (Veolia, 3’, 2019). 

”Genom att strukturera och planera underhåll ser vi till att era tekniska system är i bästa möjliga 
skick och kan producera maximalt. Vi hjälper er att analysera era tekniska tillgångar och deras 
underhållsbehov. Därefter planerar vi in rätt resurs med rätt utrustning för att underhållet ska bli 
så smidigt som möjligt” (Veolia, 3’, 2019). 
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Med AM-tänk, som avser hållbara arbetsstrategier, sköter företaget drift och underhåll av 
tekniska installationer samtidigt som de föreslår lösningar inom energi, vatten och återvinning 
(Veolia, 4’, 2019).  

- Industrisanering  

Enligt Veolia är de ett av de ledande bolagen inom industrisanering. Syftet är att optimera hela 
anläggningar där man sköter energiproduktionen, utformar nya anläggningar, återför 
produktionsspill och tar tillvara på spillvärmen när man renar och minskar vatten (Veolia, 5’, 
2019).  

Inom industrisanering erbjuder Veolia följande tjänster; Blästring (med sand, vatten eller is), 
slamsugning, cistern- och tankrengöring, vattenskärning, högtrycksrengöring (här ingår bl.a. 
tankrengöring och spolning av pannor, rör samt värmeväxlare), mobil ventilation – 
avkylningsprocess, vakuumsugning, kemisk rengöring (för rengöring av bl.a. rörsystem, 
kylvattensystem, pannor, värmeväxlare och kondensatorer), mobil ventilation – luftrengöring 
samt vattenbildning (Veolia, 5’, 2019). 

- Total Waste Management 

Här erbjuder Veolia återvinningstjänster och tar hand om kundens avfallsproblem. Med analys 
av avfallsflöden kan kunden erhålla förslag för avfallsminimering samt hur avfallet kan hanteras 
för att generera värde. Med återvinningstjänsterna riktar sig företaget till industrier, 
detaljhandel, bygg, bostadsrättsföreningar och fastigheter (Veolia, 6’, 2019). 

- Köpa/Sälja material 

Denna kategori har anknytning till återvinningstjänster, där Veolia köper, återvinner och säljer 
vidare material som järn och metall, returpapper, plast, trädbränsle och elektronik (Veolia, 7’, 
2019). 

- Industriell värme, kyla och vatten  

Här erbjuder Veolia hantering av drift för anläggningar samt optimering av dessa för att minska 
kostnader för kunden. Företaget anpassar sina lösningar efter kundens problemställning genom 
att föreslå hur energi- och vattenförsörjningen kan förbättras. Veolia kan även hjälpa kunden att 
konstruera helt nya anläggningar och ge förslag på finansieringslösningar. Erbjudanden 
omfattar industriellt vatten, energieffektivisering, drift och underhåll av försörjningssystem 
samt industriell värme och kyla. (Veolia, 8’, 2019). 

För industriellt vatten bygger, driftsätter och underhåller Veolia reningsverk för att optimera 
kundens flödeshantering. Även filtreringen anpassas för att effektivisera och energioptimera 
utrustning för bästa möjliga resultat. Inom anläggningsdriften omfattar lösningarna följande 
fokusområden; Hantering av vatten inom industrianläggning, processvatten, vatten för 
upphettning och kylning, vatten som ingrediens, vatten för att stödja reaktioner, hantering av 
slam och biprodukter samt förädling av spillvatten (Veolia, 9’, 2019).  

”Genom att planera och strukturera framtida underhåll – så kallat Asset Management – kan vi öka 
utrustningens livslängd och se till att systemen utnyttjas på bästa sätt, samtidigt som kostnaderna 
minskas och jämnas ut.” (Veolia, 10’, 2019). 

”Vi tar också reda på hur ni kan minska era energiförluster och skapa synergier inom 
verksamheten, som bidrar till uppnådda miljömål. På så sätt kan vi hjälpa er att öka 
verkningsgraden i era system och även säkerställa minsta möjliga störning för omgivningen.” 
(Veolia, 10’, 2019). 
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Med Industriell värme och kyla erbjuder Veolia lösningar som minskar kostnader genom att 
effektivisera kundens energisystem. Detta genom att finansiera, konstruera, driva och 
underhålla värme- och kylningssystem med innovativa lösningar (Veolia, 11’, 2019). 

 

- Underhåll, projekt och verkstadstjänster 

Här sköter Veolia det tekniska underhållet och utför projekt hos industrier. Företagets arbete 
omfattar även rengöring av verkstadstjänster, där kunderna får möjlighet att endast ha Veolia 
som samarbetspartner för underhåll och akut- och stoppåtgärder (Veolia, 12’, 2019).  

Underhållstjänsterna berör exempelvis: 

- Planering och genomförande av resurskrävande underhållsinsatser under 
produktionsstopp. 

- Riktade förebyggande och avhjälpande underhållsinsatser.  

- Akut avhjälpande underhåll. 
- Besiktningar och tillståndskontroller.  

- Renovering, ombyggnad och modernisering av el- och maskinutrustning. 
- Montagearbeten. 

- Löpande serviceinsatser. 
 
Hanteringen av förebyggande och avhjälpande underhåll sker av: 

- Elektrisk utrustning.  

- Mekanisk utrustning.  

- Programmerbara logiska styrenheter (PLC) och instrumentering.  
- Värmepannor. (Veolia, 13’, 2019). 

För oplanerade stopp bidrar Veolia med personal och utrustning för att minska driftuppehållet 
för kunden (Veolia, 14’, 2019). 

- Kommunal fjärrvärme, kyla och vatten 

Veolia kan med sin mångåriga skicklighet och globala expertis hjälpa kommuner med drift och 
underhåll av anläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla, vattenrening och dricksvattenproduktion. 
Företaget utbildar personal till att sköta anläggningarna på rätt sätt och driver ett samarbete 
med kommuner med garantier på leverans och funktion (Veolia, 15’, 2019). 

- Farligt avfall 

Det sker även en undersökning och utredning av kundens verksamhet för att effektivisera 
hanteringen av farligt avfall. Med detta skapar Veolia en trygg och säker arbetsmiljö som 
minskar risken för ekonomi- och miljöskador. Kunden erbjuds klassificering av avfall, 
utrustning, emballering, dokumentation, säkra transporter, rådgivning vid transport av farligt 
gods samt sanering av asbest (en oorganisk mineralfiber) (Veolia, 16’, 2019). 

- Byggsäckar, containrar, transport- och lyfttjänster 

Här levererar Veolia tjänster inom insamling och transport. Företaget erbjuder även produkter 
som byggsäckar och containrar i olika storlekar (Veolia, 17’, 2019).  
 

Sitech  

Sitech AB är en auktoriserad återförsäljare av Trimbles maskinstyrnings- och 
mätteknikprodukter som erbjuder lösningar inom service, kundanpassade utbildningar och 
teknisk support (Sitech 1’, 2019). Produkterna som företaget erbjuder inom maskinstyrning och 
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mätteknik avser allt ifrån grävmaskiner, bandschaktare, vält och hyvel till kontrollbox, 3G-
modem och maskinradio (Sitech, 2’, 2019).  

Sitech har även expertis inom vägning och inom detta område utövas samarbeten med 
tillverkare som Trimble, Siemens och Ravas Europé (Sitech, 3’, 2019). Företaget förser Siemens 
med vågsystem och bland produkterna som erbjuds till industrin förekommer exempelvis 
bandvåg. Produkterna från Siemens kommer med eller utan display, PLC och touchskärm för 
rapportering som kan skickas till en server (Sitech, 4’, 2019).  

Sitech erbjuder Trimble LOADRITE-produkter för att hjälpa kunderna att öka lönsamheten, 
produktiviteten och effektiviteten. Bland dessa förekommer rapportsystem, där samtliga 
produkter kopplas ihop hos kund (Sitech, 5’, 2019). 

Det finns flera uppkopplingsalternativ för LOADRITE:s datakommunikation, vilka sker på ett 
trådlöst och säkert sätt via:  
LOADRITE Data Module, 900 Mhz Radio Link, 2.4 GHz Radio Link, GSM/GPRS Cellular Modem, 
WIFI 802.11 a/b/g network, Ethernet network eller Serial Connection (Trimble, 2015) 

Uppkopplingen erbjuder kunden InsightHQ, vilket är ett rapporteringssystem där produktionen 
kan följas upp via webbinloggning på en smart enhet såsom en dator, surfplatta eller 
mobiltelefon. Information om anläggningens produktion, tillgänglighet och prestanda kan då 
erhållas i realtid genom rapporter och instrumentpaneler. Med InsightHQ får kunden en 
möjlighet att snabbt agera och åtgärda eventuella fel samt optimera produktiviteten, 
tillgängligheten och prestandan (Sitech, 6’, 2019).  

InsightHQ spårar således produktiviteten, och med enkla grafer hjälper den till att identifiera 
flaskhalsar och brister i arbetsflöden. Tjänsten underlättar därmed optimeringen av tillgångar 
och erbjuder ytterligare funktioner, samtidigt som den endast kostar en bråkdel av vad ett 
likadant rapporteringssystem baserat på PLC eller SCADA kostar (Trimble, 2015–2016). 
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