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IoT är något som pågår för fullt men vad innebär 
det och hur ska man använda det och omsätta 
det till sin dagliga affärsverksamhet? 

Kan du utveckla och förädla din befintliga pro-
dukt med en IoT-lösning eller har du en helt ny 
idé för en IoT-applikation? 

Vi på ACTE kan hjälpa dig med det!

IoT från ACTE Solutions 
Under åren har vi träffat många företag, stora som små, som har lärt oss mycket om vad som behövs 
för att hjälpa dem med lösningar som både kan underlätta deras vardag, stärka deras erbjudanden 
och konkurrenskraft på marknaden. 

Våra kunders frågor handlar idag, till största del, om hur man kopplar upp sina enheter och på bästa 
sätt förvandlar all insamlade data till en snabb, flexibel, säker och vinstdrivande lösning. 

Vi hjälper dig med den fungerande uppkopplingen du behöver för kommunikationen av allt från stora 
infrastruktursystem till enkla nivålarm.

Vad är IoT?
Enkelt uttryckt så handlar IoT (Internet of 
Things) om att koppla upp ”saker” för 
att få information. Saker kan t.ex. vara 
fordon, hus, maskiner, båtar, hissar, 
gatubelysning, jordbruk, även djur 
och människor, ja listan kan göras 
hur lång som helst. 

Överallt där man vill veta hur 
”sakerna” mår, vill man kunna få 
in den informationen och fatta 
beslut om vad som skall åtgärdas.
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” IoT finns här och nu 
och växer otroligt fort i alla branscher” 

 

Hur stor är marknaden i Sverige? 
Sverige är fullt av mindre och medelstora företag med stor innovationsgrad, men som i stor utsträck-
ning saknar en plan för sin digitalisering. 

Företagen säljer tusental produkter varje år vilket ger ett behov av miljontals IoT-lösningar. Dessa lös-
ningar varierar i komplexitet och värde vilket gör det svårt att ge ett bestämt estimat av marknadens 
storlek, men det handlar om miljarder kr per år.

På grund av den hype som förkortningen IoT har är det lätt att tro att en lösning passar alla.

Vi tror att det är viktigt att titta på värdet av hur IoT kan påverka affärsnyttan inom den egna bran-
schen.

Affärspåverkan – Värdehierarkin för IoT

Tittar man på effekten av 
de olika faserna av IoT, så 
blir affärsnyttan större ju 
mer man använder den 
data man samlar in.

Det är svårt att endast 
stanna vid första steget 
eftersom affärsnyttan är 
låg och då kan IoT ses som 
en kostnad istället för en 
möjlighet. 

Varför koppla upp?
Behoven kan se olika ut beroende på från vilket bransch man har sitt ursprung, men några gemen-
samma drivkrafter till att man bör koppla upp sina produkter är:

 ¾ Att man vill mäta olika saker för att kunna samla in information är ett första steg för   
 IoT, men det är viktigt att man inte stannar vid det utan utvecklar affärsnyttan. 

 ¾ Den insamlade informationen vill man sedan kunna reglera för att t.ex. kunna    
 stänga av en funktion eller göra en justering för att få en förändring i mätvärdet.

 ¾ Att man sedan kan göra enheterna smartare (maskininlärning / AI) så att de själva    
 kan utföra rätt åtgärd vid kritiska värden. 
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 ¾ Detta kan leda till att man spar pengar genom minskade kostnader, att man kan för   
 utsäga kommande problem och åtgärda dem i tid.

 ¾ Insamlad data kan vara intressant för de som brukar produkterna vilket inne-       
 bär att man nu även kan sälja informationen och skapa en intäktsström via nya    
 tjänster. 

 ¾ Produktutveckling sker konstant för att man ska kunna konkurrera på marknaden,    
 vilket kan leda till att man ligger steget före konkurrenter. IoT-lösningar kan ge för-   
 språng.

 ¾ Ständig utveckling av vårt samhälle gör att nya regler, lagar och föreskrifter skapas.   
 Det innebär att vi måste anpassa vårt sätt att arbeta och förmedla information. 

 ¾ IoT – kan bidra till att få ett bättre miljöklimat genom uppkopplade och smartare    
 produkter.

 ¾ IoT– kan förbättra kvalitén på de tjänster man har idag. 
 ¾ Förenkling av sin affärsmodell kan leda till nya möjligheter.  

Ovan punkter är några exempel på anledningar till att koppla upp sina produkter/enheter.

Hur tjänar man pengar på IoT?
I slutändan handlar mycket om att man vill tjäna pengar eller spara pengar för att kunna räkna hem 
sin investering. Så vad är det som gör detta möjligt? Först ska man tänka på att det inte är uppkopp-
lingen som gör att man kan tjäna pengar utan det är den data man samlar in som gör det möjligt att 
hitta nya inkomstströmmar eller besparingar.

 ¾ Data från uppkopplade enheter: information och analys av data kan ge en besparing   
 eller en produkt/tjänst att sälja. 

 ¾ Koppla sin data mot 3:e parts data för att få fram nya möjligheter.
 ¾ Ta betalt för användning istället för att sälja produkter 
 ¾ Skapa nya tjänster till kunder
 ¾ Ekosystem - finns det andra spelare som kan ha nytta av den insamlade data? 
 ¾ Spara pengar – undvika onödig service eller rätt service i tid.

Utmaningar inom företag
Det är lätt att man bara sätter en person på att 
utvärdera vad IoT kan betyda för företaget, men 
här är det viktigt att man involvera personer 
från olika delar inom företaget och tillsammans 
tar fram en idé om hur man vill arbeta med IoT.

Många pratar om IoT-tjänster som ett konkur-
rensvapen som man ser att andra konkurrenter 
har eller att man vill vara först ut med. Det är 
då viktigt att själva ta fram en strategi om hur 
man skall gå till väga och vad man vill göra. 

Man har kanske tidigare arbetat med fysiska 
produkter och vill nu ta del av den digitalisering 
som pågår och lägga till mjuka värden genom 
tjänster och andra inkomstströmmar. 

Tekniska utmaningar
De tekniska lösningarna finns redan och de blir bara bättre, mer smarta och effektiva. 

IoT-lösningar är i grunden en och samma lösning; man vill koppla upp en enhet, få data till en server/
molntjänst för att kunna fatta ett beslut om värdet = åtgärd eller larm.
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Utmaningarna ligger i vad man vill göra med data - vad ska hända och var ska beslutet fattas, ska 
man skicka all data till molnet för bearbetning eller använda sig av ”edge computing” som innebär att 
beslut fattas ute på noden/sensor och bara en viss mängd data behöver skickas vidare till molnet för 
bearbetning/information. Detta kan man då göra för att minska belastningen på nätverken, sänka 
kostnaderna och öka säkerheten. 

Inom konnektivitet pågår det en kamp om vilken teknologi man ska använda: WiFi, Zigbee, Bluetooth, 
BLE, LTE, Lora, Sigfox, Cat-M, NB IoT eller 5G.

Vad som är rätt beror mycket på vad det är man vill göra.

Vinnare av konnektivitet?
Innan man kommer fram till vilken teknisk lösning en uppkoppling kan ge så bör man noga gå igenom 
sitt behov: 

 ¾ Vad är det man vill göra? 
 ¾ Hur kritiskt är det att man får in data? 
 ¾ Vilken mängd data ska man skicka?
 ¾ I vilka miljöer ska produkten arbeta?
 ¾ Ska det vara lokala data eller längre avstånd? 
 ¾ Vilken livslängd ska produkten klara?
 ¾ Hur länge ska den vara i drift/uppkopplad? 
 ¾ Vilken säkerhet vill man ha?

Dessa frågor, och många till, ger bl.a. svar på vilken teknik som bör användas. 

För batteridrivna självständiga enheter, som bara ska skicka korta statusmeddelanden med mätdata, 
kanske det räcker med LTE-NB, Narrow band (den nya teknologin inom 4G-näten), eller så vill man se 
data på sitt eget lokala nät (BLE, Zigbee m.m.) som sedan samlas i en koncentrator/router.

ACTE har lång erfarenhet av konnektivitet och även val av LTE-teknik för IoT-projekt. 

Inom LTE finns det olika kategorier att välja mellan, LTE Cat-4, Cat-1, Cat-M och Cat-NB IoT. Kort kan 
man säga att de avgör datahastighet kontra låg strömförbrukning. Självklart finns det ytterligare be-
gränsningar. Nedan finns en jämförelse av olika LTE-kategorier som visar vilken LTE Cat som är mest 
effektiv beroende på vilken datamängd man ska skicka.  
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När det gäller trådlös uppkoppling så pratar vi om olika teknologier som NarrowBand IoT, Sigfox och 
Lora och självklart är det skillnader mellan dessa, vad som är rätt beror återigen på vad man vill göra. 

Se nedan en förenklad översikt!
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Mjukvara och protokoll:
Den stora utmaningen består i mjukvara och förståelse om vilka protokoll man behöver hantera och 
vad skillnaderna kan innebära. Precis som det är med val av teknologi så måste man även välja vilket 
protokoll som bäst passar i applikationen. 

Nedan finns några exempel på olika IoT-protokoll:

MQTT 
Message Queuing Telemetry Transport: Idag det vanligast protokollet då det är mycket enkelt att 
publicera/prenumerera på data och MQTT kan användas i små enkla enheter. Många av dagens 
MQTT-projekt har dock bristfällig säkerhet men är man medveten om riskerna och lägger till krypte-
ring kan protokollet användas.

AMQP
Advanced Message Queuing Protocol: Mer avancerat protokoll som både fungerar för publicering/
prenumeration men även för dubbelriktad kommunikation. Är inte lika lämplig för små enheter men 
har använts i flera IoT-projekt och stödjs av Microsoft Azure IoT HUB.

XMPP
Extensible Messaging and Presence Protocol: Öppen standard som ursprungligen tagits fram för 
chatkommunikation men som har vidareutvecklats för att stödja kommunikation mellan IoT-pro-
dukter. Fördelen är att säkerhet och autentisering finns inbyggt i standarden och att standarden är 
utbyggbar. XMPP-servrar kan liknas vid mailservrar där alla anslutna enheter har möjlighet att kom-
municera med varandra på ett säkert sätt.

Andra intressanta protokoll som är bra att känna till är CoAP (Constrained Application Protocol) som 
är utvecklat för små enkla enheter och LWM2M (LightweightM2M) som fungerar bra tillsammans med 
CoAP

ACTE Solutions AB
ACTE har, även innan IoT-eran, en lång erfarenhet av uppkoppling av produkter och tjänster och har 
varit med i mer än två decennier, sedan början av IoT-utvecklingen, en bra anledning för er att välja 
oss på ACTE.

Börja smått, tänk stort 
Vi på ACTE ser möjligheterna i att starta din IoT-resa på ett enkelt och smidigt sätt för att senare kun-
na växa vidare till ett fullskaligt IoT-projekt/slutprodukt. 

Vi har erfarenheten att se hela bilden om vad som krävs för att implementera IoT från enskilda noder 
till användargränssnitt och vinsten av affärsnyttan. 

Det är svårt som enskild teknikleverantör att möjliggöra en IoT-lösning på egen hand, därför arbetar 
vi med ett stort närverk av partners för att tillhandahålla effektiva lösningar. 

ACTE- en bra start
För att få svar på många av sina frågor är ett nära samarbete med ACTE en bra start, där vi gemen-
samt med kunden formulerar vision, mål, och definierar behov och strategier för framtagning av en 
kravspecifikation att arbeta efter.

Vi arbetar efter en modell där vi tror på nära samarbete med kunden och återkommande möten och 
uppföljning. 



IoT-lösningar från ACTE | Peter Björkstrand   Sidan 8 av 8

Behovsanalys: 
Ta reda på vad är visionen, vilka idéer och utkast 
finns till lösning och hur är det förankrat i företa-
get.

Förstudie: 
Gemensamt via en workshop ta fram en första 
specifikation för en PoC och eller slutprodukt, 
även granska hur hela affärsmodellen ska se ut.   

Demonstration: 
Visa upp det lösningsförslag som ACTE har tagit 
fram för att sedan kunna fatta beslut på hur man 
ska gå vidare. 

Prototyp / PoC: 
Genomförande och uppföljning av ex. PoC/ pro-
totyp för att se att man nådde det resultat som 
man önskade, se över vad som gick bra och vad 
som gick mindre bra, för att sedan skapa ett kor-
rekt beslutsunderlag för det sista steget. 

Slutgiltig produkt: 
Processen att ta fram en produkt som ska rullas 
ut i volym, innehåller bland annat offertförbere-
delser, prototypserie 1, certifieringar, kundgod-
kännanden, leverans av slutprodukt/tjänst. 

Ta första klivet i dag genom att kontakta oss 
för ett första förutsättningslöst möte!

 Peter Björkstrand  ACTE Solutions AB 
 Product Manager  +46 8 445 28 28 
 +46 73 420 91 00  info@acte.se
 peter.björkstrand@acte.se actesolutions.se


