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Fra teknologisk revolution til forretningsmæssig evolution



I løbet af de 5 år, hvor vi har udgivet Connected 
Things-rapporten, har vi set opfattelsen af IoT ændre sig fra 
en teknisk revolution til en forretningsmæssig evolution. Der 
står vi i dag – og det er et godt sted at stå. Vores kunder 
fortæller om businesscases fra virkeligheden i stedet for 
konceptdokumentation. Diskussioner om IoT fl ytter sig fra 
præsentationer til regneark. Og IoT-beslutninger fl ytter sig fra 
det tekniske laboratorium til bestyrelseslokalet, efterhånden 
som fl ere og fl ere virksomheder forstår den sande værdi af 
IoT.

Det er vores opfattelse, at indsigten i denne rapport 
tegner et tydeligt billede af tilstanden for IoT i Norden og 
Baltikum samt af nogle af de nye muligheder, som er ved 
at dukke op. Vi håber, I kan lide rapporten, og ser frem til at 
diskutere disse muligheder med jer i den nærmeste fremtid.

Bengt Nordström
CEO Northstream 

Forord

Björn Hansen
Chef for IoT, Telia Company



I den femte udgave af Connected Things-rapporten 
ser vi, at IoT er blevet til forretning. Enheds- og 
tilslutningsteknologier er modnet, men hvad der er endnu 
vigtigere, det samme gælder virksomhedernes forventninger.

I dette års rapport har vi gennemført primær forskning 
ved at kontakte 750 firmaer i hele regionen for at få en mere 
dybdegående viden om status for implementering af IoT i 
regionerne.

Teknologiske barrierer forsvinder, så virksomheder kan 
fokusere på de behov, som IoT kan opfylde. Vi præsenterer 
en behovsbaseret segmentering, der identificerer de 
forskellige hastigheder for ibrugtagning baseret på IoT-
implementeringsfokus.

Der er en sund vækst med 39 % i de forespurgte 
nordiske og baltiske firmaer, der har implementeret eller 
overvejer at implementere IoT.

 

Analysen er baseret på resultatet af en undersøgelse udført af Telia Company med 299 respondenter (fra en samlet stikprøve på 750), der har 
implementeret eller overvejer at implementere IoT-løsninger i deres processer, serviceydelser eller produkter. Disse respondenter repræsenterer 
virksomheder i forskellige størrelser (mikro, små, mellemstore og store) inden for forskellige brancher i hele Norden og Baltikum. Undersøgelsen er 
gennemført i april-maj 2018 og har vurderet færdighederne hos de virksomheder, der har taget IoT i brug, for at identificere de fordele, drivere og 
udfordringer, de har oplevet, samt de barrierer, som de er stødt på i forbindelse med implementeringen af IoT.

Resumé

De primære drivere, vi har identificeret, er lavere 
driftsomkostninger og bedre kundeoplevelser. Det er 
et godt tegn, at disse også findes øverst på listen over de 
målbare fordele, der opnås.

Denne acceptrate er stadig den højeste i Europa. Den er 
dog lavere end den retorik og de forventninger, vi beskrev 
i den første Connected Things-rapport for 5 år siden. 
De vigtigste udfordringer for implementering, som vi har 
identificeret, er: manglende teknologisk modenhed, 
kompleksiteter i implementering af teknologien og 
manglende kompetencer.

IoT-økosystemet er stadig fragmenteret, idet 
virksomheder er nødt til at navigere mellem forskellige 
leverandører af løsninger for hver del af IoT-
løsningsværdikæden. Vi ser på de forskellige partner- og 
økosystemmodeller. Vi kigger også fremad for at forstå, 
hvordan supplerende teknologier såsom kunstig intelligens 
og blockchain kan bidrage til, at IoT opfylder sit 
potentiale.
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IOT ER BLEVET TIL 
FORRETNING
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IoT er fortsat i sund vækst i Norden og Baltikum. I løbet af de  
5 år, der er gået siden udgivelsen af den første Connected Things-
rapport, er brugen vokset med 15 % om året. Denne vækst forventes 
at fortsætte over de næste 5 år. I alt 39 % af de forespurgte 
virksomheder havde implementeret eller overvejer at implementere 
IoT.

Men både de opnåede og forventede væksttal er lavere end de 
forventninger, vi så for 5 år siden. Vi er af den opfattelse, at disse 
overdrevne forventninger i det store og hele skyldtes en urealistisk 
forståelse af de behov, som IoT kan opfylde, og en manglende 
anerkendelse af kompleksiteten af implementeringen. I 2018  
oplever vi en langt tydeligere forståelse af begge dele.
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EN TYDELIGERE SEGMENTERING  
AF BEHOV 

I den første tids opstemthed over IoT skabte toastere 
med indbygget vejrudsigt samt tweetende køleskabe 
forvirring om, hvor IoT’s egentlige værdi skulle komme 
fra. Men nu, hvor de overdrevne forventninger så småt 
er forduftet, oplever vi en tydeligere forståelse af, hvilke 
behov IoT kan opfylde – og af den værdi, som IoT 
leverer. I de seneste års udvikling og understøttelse 
af IoT-løsninger har vi set fremkomsten af fire brede 
behovskategorier, som IoT kan opfylde:

¹ I hele rapporten er antallet af tilsluttede ting og indtjeninger i Norden og 
Baltikum pr. tilsluttet gruppe baseret på data fra Machina
Research, medmindre andet er angivet. 

AKTIVERS EFFEKTIVITET 

Fra kontorudstyr og handelsværktøjer til firmabiler 
og kørestole har sporingssensorer gjort det muligt at 
vide, hvor dine aktiver befinder sig, og om de anvendes. 
Desuden kan alt lige fra indendørsklima til energiforbrug 
på kontoret overvåges. Dette giver virksomheder indsigt 
i, hvordan deres aktiver bruges, og hvordan deres 
tilgængelighed og pålidelighed kan forbedres.

 

IOT-
BEHOV

EKSEMPEL

Samtidig bliver det muligt at reducere driftsomkostninger 
f.eks. energiforbrug og forsikrings- og vedligeholdelses-
omkostninger.

Et godt eksempel på dette segment i Norden og 
Baltikum er branchen for tilsluttede bygninger. Denne 
branche er i dag den største IoT-vertikal på indtjening og 
forventes at være det indtil 2022¹.

• Administration af 
flåder

• Vedligeholdelse 
og rengøring af 
bygninger og 
kontorfaciliteter

• Trackere til kæledyr 
og børn

• Digitale bærbare 
enheder

• E-sundhed

• Produktionslinjer

• Lager-administration

• Optimering af 
produktionsfaciliteter

• Tilsluttet bil

• Intelligent vandhane

• Hårde hvidevarer

Aktivers 
effektivitet

Proces-
effektivitet

Innovation af 
nye produkter/ 
serviceydelser

Innovation af ældre 
produkter/

serviceydelser

Internet of Things (IoT) er et netværk af 
fysiske ’ting’, der er opkoblet til internettet, 
så data kan indsamles og analyseres. Disse 
’ting’ kan være elektroniske apparater med 
indbyggede sensorer, eller de kan være 
fysiske genstande såsom bygninger, biler 
eller kæledyr med sensorer påmonteret. 
De indsamlede data kan analyseres for 
at skabe forretningsindsigt, eller de kan 
behandles i realtid for at levere input til 
systemer som f.eks. trafikregulering.
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PROCES-EFFEKTIVITET 

For virksomheder med produktionsanlæg – såsom 
fremstilling, oplagring, byggeri, minedrift – kan IoT-
løsninger levere information og indsigt til at optimere 
processer og arbejdsgange. Dette kan øge produktiviteten 
og effektiviteten og samtidig reducere nedetiden.

IInden for dette segment opnås de hurtigste 
gevinster ved at fokusere på de elementer, der er under 
virksomhedens kontrol, og som skaber de største 
omkostninger eller størst ineffektivitet. I nogle miljøer 
går produktive timer ofte tabt ved at søge efter mistede 
værktøjer, og udstyr med dårlig ydelse kan forbruge for 
meget brændstof – eller blive taget offline til planlagt 
vedligeholdelse, som ikke er relateret til den faktiske  
brug.

* Den samlede indtjening hvert år svarer til fire hovedelementer: al 
indtægt fra salget af IoT-enheder (f.eks. moduler), indtjening fra relaterede 
serviceydelser på enhederne (f.eks. installation, tilslutning osv.), indtjening 
fra IoT-aktiveringsservices og indtægter fra monetarisering af data.

STØRRELSEN AF IOT-MARKEDET 
I NORDEN OG BALTIKUM*
(i milliarder EUR )
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IoT-markedet i Norden og Baltikum nåede 
19,1 milliarder euro i 2017. Denne vækst 
forventes at fortsætte og nå cirka 37,7 
milliarder euro i 2022. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

INNOVATION AF NYE PRODUKTER 

“Digital Native”-produkter, som er designet til at 
skulle tilsluttes, kan undgå problemer med forældelse og 
modstand mod forandring, som etablerede virksomheder 
ofte oplever, når de kombinerer rent fysiske produkter 
med serviceydelser i en ny forretningsmodel. Som en 
følge af introduktionen af Digital Native-produkter bliver 
hele brancher væltet omkuld af nye spillere, der overhaler 
de etablerede virksomheder mht. produktinnovation. 
Dette tvinger ofte etablerede virksomheder til at foretage 
opkøb for at forblive relevante. Apple Watch er et godt 
eksempel på et sådant produkt, der også har forvandlet 
“hverdagssegmentet” for ure på den ene side, og på 
den anden side de “lidt ældre” fitness-trackere som 
f.eks. Fitbit. I det lange løb er de markedsførende 
normalt ikke de første på markedet, men de hurtigste 
efterfølgere, der forstår markedet og forbedrer produktet 
og forretningsmodellen, så de passer bedst til markedets 
behov.

Voksende økosystemer omkring globale 
netværksstandarder har mindsket omkostningerne og 
barriererne for teknologisk tilgængelighed betydeligt, og 
hvis udviklingen i Sydkorea gentages i Norden, kan vi 
forvente en eksplosion i antallet af forbrugerenheder som 
børne- og kæledyrs-trackere og meget mere.

Gennemsnitlig 
vækst pr. år

14,6 %
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INTELLIGENTE POSTKASSER I FINLAND

Det finske post- og logistikfirma Posti har iværksat en overordnet 
digitaliseringsstrategi med det formål at forbedre deres serviceydelser. 
Som en del af denne strategi samarbejder Posti med Telia om at 
implementere en IoT-løsning for at overvåge postkasser – ved hjælp 
af Telias NB-IoT-netværk. Disse intelligente postkasser kan levere 
data i realtid og fortælle, hvornår de skal tømmes. Som en del af den 
overordnede løsning bliver de indsamlede IoT-data fra postkasserne 
derefter flettet ind i Postis rapporteringssystem til andre formål. Når 
denne løsning er på plads, sigter Posti efter at tilslutte alle sine 5.000 
postkasser for at opnå mindre omkostninger og øget driftseffektivitet 
gennem tidsbesparelser og logistiske fordele.
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INNOVATION AF ÆLDRE PRODUKTER 

Ældre virksomheder har fordele og udfordringer. De 
har som regel eksisterende brugerbaser og velkendte 
brands at bygge på, men de er nødt til at omdanne deres 
organisationer fra produktvirksomheder til virksomheder 
med produkter og digitale services. Det betyder:

•  Nye forretningsmodeller såsom abonnementsbaserede 
i stedet for rene engangsbetalinger, samt hostede 
tilbud

• Samarbejde med partnere, ofte for første gang
•  Påvirkning af salgskanaler med betydning for 

kompetence og kompensation
•  Nye rutiner for onboarding af kunder, håndtering af 

livscyklus, softwareopgraderinger og support

Når forretningsmodeller og rutiner ændres, gælder det 
også for KPI’er og aflønningsformer i hele virksomheden, 
hvilket påvirker både systemer og personale. Dette 
medfører udfordringer i forbindelse med håndtering 
af ændringer samt behov for tæt samarbejde og 
koordinering på tværs af virksomheden fra produkter til 
drift, marketing, salg, IT, økonomi og HR.

Overgangen til abonnements- og serviceforretning 
kan medføre et tættere forhold til kunderne. 
Dette kan udmønte sig i gentagne indtægter og 
muligheder for yderligere salg og gøre det muligt for 
produktvirksomheder at omgå forhandlerkanaler og gå 
direkte til deres kunder.

Fjernovervågning af produktydelse gør det muligt 
at identificere problemer og reducere produkttilbage-
kaldelser. Det giver også indsigt i brugeradfærd, hvilket 
understøtter den løbende produktudvikling. Selvom det 
er udfordrende og nyt, har innovatorer af ældre produkter 
meget at vinde, hvis de kan gennemføre overgangen.

Tilsluttede biler er et godt eksempel i dette segment. 
Inden for de senere år er mange bilproducenter f.eks. 
begyndt at tilbyde direkte eftersalgsservices til bilejere, 
hvilket er gjort muligt ved at tilslutte bilerne. Betydningen 
af sådanne IoT-fremskridt ses direkte af bilindustrien 
i Norden og Baltikum, hvor f.eks. Volvo Cars indgik 
samarbejde med Mathem for at gøre det muligt at 
levere mad til bagagerummet samt at fjernaktivere 
bilopvarmningen, hvilket er en særdeles populær funktion 
i vintermånederne. Det forventes, at branchen for 
tilsluttede biler vil nå 6,8 milliarder EUR i 2022, svarende 
til en forøgelse af omsætningen på 225 %.

Hvis etablerede virksomheder skal skabe forandring 
og ændre ældre produkter og forretningsmodeller, er det 
normalt en god strategi at begynde i det små og oprette 
et dedikeret tværfunktionelt team eller en enhed, der kan 
lede indsatsen og teste det opdaterede produkt og den 
opdaterede forretningsmodel sammen med udvalgte 
kunder. Et sådant dedikeret team med sit eget budget 
kan gennemføre og gentage hurtigere, og et vellykket 
pilotprojekt gør det lettere at få grønt lys og opskalere 
modellen til resten af produktlinjerne og organisationen.

ÆNDREDE BEHOV 

Undersøgelsen viser, at virksomhedernes 
forventninger til deres teknologiske leveran- 
dører har ændret sig med årene. Virksomheder 
søger ikke længere inspiration inden for deres 
eget umiddelbare felt, men også på tværs af 
brancher, og forventer, at deres teknologiske 
leverandører leverer vertikal-specifikke  
løsninger, samtidig med at de gør brug af  
global innovation og bedste praksis.
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IMPLEMENTERINGEN BLIVER ET KAPLØB  
I 4 HASTIGHEDER 

Med denne behovsbaserede segmentering som 
udgangspunkt, og når vi tager hensyn til gevinsterne og 
barriererne for ibrugtagning, ser vi fire forskellige niveauer 
af implementeringskompleksitet. Det giver en indikation 
af, hvor hurtigt hver kategori af behovsopfyldelse 
sandsynligvis vil forløbe.

Naturligvis er intet sort eller hvidt, og virksomheder vil 
ofte håndtere flere af disse behov samtidig. F.eks. kan 
en bilproducent arbejde for at styrke effektiviteten af sin 
produktionslinje, samtidig med at der implementeres nye 
innovationer og serviceydelser i dens biler.

VI
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E 
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RD
EL

E

Mindre  
omkostninger

Forbedret 
udnyttelse

Optimering af 
forsyningskæde

Generering af 
indtjening
(ny og gentagen)

Konkurrence- 
fordel

IOT-BEHOV Aktiveffektivitet Proceseffektivitet
Innovation af nye 
produkter/serviceydelser 
(Digital Native-produkter)

Innovation af ældre
produkter/serviceydelser

EKSEMPEL

• Administration af flåde

• Vedligeholdelse og 
rengøring af bygninger  
og kontorfaciliteter

• Produktionslinje

• Lageradministration

• Optimering af 
produktionsfaciliteter

• Trackere til kæledyr  
og børn

• Digitale bærbare enheder

• E-sundhed

• Tilsluttet bil

• Intelligent vandhane

• Hårde hvidevarer
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Business case

Integration med 
eksisterende 
systemer

Brugeroplæring

Markedsdannelse

Ændring af 
forretningsmodel

Organisations-
ændring

IOT-IBRUGTAGNING, ET KAPLØB I 4 HASTIGHEDER Lav Middel  Høj Ikke relevant-

HØJLAVKOMPLEKSITET AF 
IMPLEMENTERING
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IOT ER INTET UDEN STRATEGI 

Før virksomheder kan håndtere deres IoT-behov, er 
det vigtigt, at de har den rette IoT-strategi på plads. 
Undersøgelsen viser, at blandt virksomheder, der endnu 
ikke har taget IoT i brug, men som forstår værdien ved 
at håndtere deres behov med IoT, ved 42 % ikke, hvor 
de skal begynde og har endnu ikke en IoT-strategi. 
Dette tyder på, at der er et stort behov for at øge viden 
og kompetence inden for IoT, så den rette strategi kan 
udvikles, og IoT kan blive taget i brug.

Men hvordan skal IoT-strategien udvikles? Blandt 
IoT-brugere anser 40 % af virksomhederne IoT som 
den primære faktor til at muliggøre deres digitale 
transformation, hvilket i sig selv er blevet et fokuspunkt 
i de fleste virksomheders forretningsstrategi de senere 
år. Dette viser, at IoT i dag har opnået en høj prioritet på 
mange virksomheders agendaer. IoT er nået ud over blot 
at forbinde produkter til nu at blive anset som et værktøj 
til digitalisering af virksomheder og brancher.

HVEM LEDER IOT I FORSKELLIGE VIRKSOMHEDSTYPER

Eftersom digitaliseringsrejsen typisk omfatter 
komplekse transformeringsprocesser og kræver 
betydelige investeringer og strategiske beslutninger, 
kræver det topledelsens aktive deltagelse. Da IoT-
initiativer drives på tværs af funktioner mellem IT, produkt-
afdelinger og andre afdelinger, er det i store virksomheder 
ofte et medlem af ledelsen eller den administrerende 
direktør selv, der i sidste ende sponserer ibrugtagning af 
IoT. I mikro- og små virksomheder fortæller 60 %, at den 
administrerende direktør driver IoT-strategierne. Dette 
viser, hvilken betydning virksomheder tillægger IoT.

Når det gælder implementering, er det i 40 % af de 
mellemstore og store virksomheder IT-afdelingen, der har 
ansvaret.

MIKRO

VIRKSOMHEDS-
STØRRELSE

IO
T-
LE

D
ER

E

LILLE MELLEM STOR

57%

22%

23%

61%

24%

24%

48%

21%

35%

40%

24%

24%

CEO IT Drift nye roller, der er defineret til IoT* 

* Baseret på omfanget af de funktioner, der bliver involveret i IoT-ibrugtagningsprocessen i virksomheden, opretter nogle virksomheder nye roller til at 
håndtere implementeringen af IoT-løsninger.
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CASE STUDY NR. 1

EcoFleet er en førende leverandør af flådehåndtering i Danmark, 
der tilbyder et stort udvalg af GPS-baserede løsninger til flåde- 
og teamhåndtering for at hjælpe kunderne med at mindske 
omkostningerne og øge indtjeningen. EcoFleet bruger Telia 
Sense-platformen til at indsamle emissionsdata i realtid for at 
gøre det muligt for dem at sammensætte emissionsoplysninger 
og hændelsesrapporter til deres kunder. Denne løsning er et 
godt eksempel på, hvordan beskrivende analyse benyttes af IoT-
ibrugtagere til at forbedre effektiviteten af eksisterende processer.

Som et eksempel på implementeringen af IoT for at øge aktiveffekti- 
viteten hjælper EcoFleet også sine kunder med at holde styr på 
vedligeholdelses-procedurer for køretøjer, fortælle kunderne, hvis 
specifikke procedurer skal udføres, og administrere vedligeholdelses- 
processen systematisk. Baseret på de indsamlede data fra køretøjerne  
tilbyder EcoFleet også kunderne en løsning til ruteoptimering og 
reservation, der hjælper virksomheder med mange køretøjer til at 
optimere forbruget pr. køretøj. I sidstnævnte funktion skal brugeren 
blot indtaste sine behov, så vælger systemet et køretøj derefter.
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NORDEN OG 
BALTIKUM ER STADIG 
FØRENDE INDEN 
FOR IOT I EUROPA
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De nordiske og baltiske lande er fortsat globale foregangslande for 
IoT, idet der forventes at være op til otte tilsluttede ting pr. person  
i 2022. Dette er 45 % højere end i resten af Europa og fire gange  
så mange som i resten af verden. Den største samlede årlige vækst  
i regionen mellem 2017 og 2022 forventes i de baltiske lande  
– omkring 20 %.



16

Den højere grad af IoT-ibrugtagning i regionen 
anses hovedsageligt for at være resultatet af en 
teknologiorienteret tankegang hos virksomheder. Mange 
virksomheder i regionen har forstået det potentiale, som 
nye teknologier såsom IoT kan tilføre deres organisationer, 
og de forventer en betydelig positiv effekt af de 
implementerede løsninger. Dette understreges af, at 39 
% af IoT-virksomheder på tværs af forskellige brancher 
implementerer eller planlægger at implementere IoT. 
IoT i Norden og Baltikum forbedrer produkter, forandrer 
forretningsmodeller (f.eks. fra produkt til produkt-som-
serviceydelse) og ændrer dermed kundeinteraktion, 
processer og forsyningskæder.

MYNDIGHEDER FREMMER IOT-INNOVATION 

I Estland opbygger regeringen ‘Business X-road’, en sikker software-infrastruktur til at levere IoT-
dataudveksling mellem små og mellemstore virksomheder. Dette regeringsinitiativ har til formål at 
mindske barrierer for industriens deltagelse, f.eks. manglende information eller viden og fraværet af en 
tilstrækkelig infrastruktur. Landet har også lanceret Nordeuropas første intelligente lystbådehavn i Tallinn, 
og intelligente by-initiativer er hurtigt ved at blive en prioritet i byplanlægning.

ANTAL IOT-FORBINDELSER PR. INDBYGGER

Resten af EuropaDe nordiske og baltiske 
regioner

7,9

6,4

6,9

5,6

6,0

4,8

5,1

4,0

4,3

3,3

3,6

2,7

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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BRANCHESPECIFIKKE BEHOV 

Forskelle mellem brancher betyder, at nogle 
håndterbare behov er mere relevante end andre. Dette 
vil sandsynligvis påvirke hastigheden af IoT-ibrugtagning 
inden for forskellige brancher.

Da de fire ovennævnte kategorier af IoT-behov 
ikke findes i lige høj grad inden for alle brancher, kan 
hastigheden af IoT-ibrugtagning variere på tværs af disse 
industrier. De aktuelle hastigheder viser, at blandt de fire 
kategorier bruges IoT i højere grad til at håndtere behov 
for aktiv-effektivitet og innovation.

(Kilde: data fra Machina Research)

DE VIGTIGSTE BRANCHER, DER UDVIKLER 
IOT-LØSNINGER I NORDEN OG BALTIKUM

TILSLUTTEDE KØRETØJER
F.eks. flådehåndtering

TILSLUTTET 
FORBRUGERELEKTRONIK
F.eks. intelligente ure

TILSLUTTET INDUSTRI
F.eks. procesautomatisering

TILSLUTTEDE BYER 
F.eks. intelligent 
offentlig transport

TILSLUTTEDE BYGNINGER 
F.eks. intelligente kontorer, 
kommercielle bygninger og 
tilsluttede hjem

TILSLUTTEDE OFFENTLIGE 
FORSYNINGER

F.eks. intelligent måling 

TILSLUTTEDE 
SUNDHEDSFUNKTIONER

F.eks. fjernovervågning af patienter
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TILSLUTTEDE BYGNINGER FØRER AN 
I VÆKSTEN – MEN HURTIGE AKTØRER 
VISER SIG I HORISONTEN

På grund af forskellige kompleksitetsbarrierer og 
speed-to-value tager forskellige brancher IoT i brug i 
forskellige tempi. Dette ses af projiceringerne af IoT-
markedsstørrelsen ved udgangen af 2022 i regionen.

Hvad markedsstørrelse angår, er tilsluttede bygninger i 
dag den største IoT-vertikal, når det gælder indtægt – og 
forventes at forblive dette indtil 2022 med en forventet 
vækstrate på 83 %.

STØRRELSEN AF IOT-MARKEDET I NORDEN OG BALTIKUM
i milliarder EUR
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forsyninger

Tilsluttede byer

Tilsluttede 
sundhedsfunktioner
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Hvad vækstrate angår, forventes tilsluttede 
sundhedsfunktioner at føre an med en mulig 
indtjeningsvækst på 289 % i 2022. Dette følges af 
sektoren for tilsluttede biler med 225 % og tilsluttede byer 
med et estimat på 140 %.

IoT-enheder er blevet betydeligt mere 
avancerede de senere år. F.eks. er 
batterilevetiden blevet væsentligt 
længere, sensorer og moduler er 
blevet mindre, og enhederne er blevet 
mere intelligente. Derfor kan IoT-
moduler nu pga. mere avancerede 
tilslutnings-løsninger, fremskridt 
inden for sensorteknologi og faldende 
enhedspriser placeres på stort set alt.
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FORVENTNINGERNE SVARER TIL 
FORDELENE – MEN IKKE UDEN 
UDFORDRINGER

Driverne for ibrugtagning af IoT varierer på tværs af 
forskellige markeder og brancher, men den, der tydeligt 
skiller sig ud, er større driftseff ektivitet med 69 %. De 
næste to er lavere omkostninger med 39 % og bedre 
kundeoplevelser med 35 %.

Inden for detailbranchen bruger virksomheder IoT 
til at eff ektivisere deres lagerstyring og håndtere 
forsyningskæder. Desuden har ibrugtagningen af 
IoT hjulpet dem til bedre at leve op til kundernes 
forventninger (f.eks. ved at forudsige kundernes 
behov).
Intelligente mærker med positionssporing på tøj 
gør det muligt for forhandlerne at spore tøjets 
bevægelse i butikkerne og se, hvad der bliver taget 
og prøvet, men ikke købt. Desuden kan de fi nde 
efterspurgte varer, der muligvis er på  

DRIVERE FOR AT TAGE IOT I BRUG
% af respondenterne

Forøget driftseffektivitet

Lavere omkostninger

Bedre kundeoplevelse

Serviceinnovation

Andet

Konkurrencereaktion

Større indtjening

Lovmæssige krav

706050403020100

MÅLTE FORDELE FRA 
IOT-LØSNINGER

% af respondenterne

Mindre omkostninger

Større kundetilfredshed 

Ingen målbare kortsigtede fordele 

Konkurrencefordel 

Større kundefastholdelse 

Større indtjening

35302520151050

lager eller er placeret forkert – og dermed 
forbedre salg og undgå unødvendige fl ytninger 
inden for butikken. Yderligere analyse hjælper 
forhandlerne med at forstå kundernes bevægelser 
i butikken, samt til og fra butikken, så de kan 
forbedre butiksindretningen, åbningstider og 
tilbudsstrategier. Innovation med intelligente 
tilsluttede spejle, intelligente mærker og augmented 
reality-programmer forbedrer købsoplevelsen 
for kunder, der søger yderligere information og 
visualisering i interaktive formater.

Disse drivere svarer til de oplevede fordele. Selvom 
ibrugtagning af IoT stadig er på et tidligt stadium 
for mange virksomheder, høster de fl este tidlige 
brugere allerede fordele. Mindre omkostninger er 
den største med 32 %, mens 27 % har oplevet større 
kundetilfredshed. Dette tyder på, at fordelene lever op 
til forventningerne.
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UDFORDRINGER, SOM VIRKSOMHEDER 
HAR OPLEVET VED DERES 
IMPLEMENTERINGER AF IOT 

Som det kan forventes med enhver ny teknologi, 
oplever virksomheder en række udfordringer i forbindelse 
med implementeringen af deres IoT-initiativer.

UDFORDRINGER VED IMPLEMENTERING AF IOT 
 OPLEVET AF UNDERSØGELSENS RESPONDENTER
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• IoT-værdikæden er kompleks og fragmenteret.
• Integration af nye teknologier og løsninger med  

ældre systemer kræver ekspertise inden for begge dele.

• Sikker administration af IoT-enheder og 
tredjepartsplatforme hjælper med at sikre enhedernes 
pålidelighed og tilgængelighed og undgå dataudslip.

• Mange virksomheder ved stadig for lidt om IoT.

• Det er dyrt at opbygge kompetence.

• Der skal afsættes betydelige kapital- og driftsudgifter for at  
gøre en IoT-strategi til virkelighed.

• Finansiering af IoT er en almindelig udfordring for mange 
virksomheder.

• Investeringsvilligheden er forskellig fra branche til branche.

• Alle personrelaterede IoT-data er underlagt lovgivning 
vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

• GDPR har i betydelig grad skærpet kravene til 
virksomhedernes beskyttelse af personoplysninger

• Virksomheder er stadig bekymrede over  
IoT-teknologiernes manglende modenhed.

TEKNOLOGISK 
MODENHED 

(25 %)*

ORGANISATIONENS 
KOMPETENCE 

(22 %)

BUDGET-
BEGRÆNSNINGER 

(20 %)

SIKKERHED
 (20 %)

BESKYTTELSE AF 
PERSON LIGE 
OPLYSNINGER 

(10 %)
 

KOMPLEKSITET VED 
IMPLEMENTERING 

AF IOT (24 %)

* Procentdelen af undersøgelsens respondenter, der nævnte hvert punkt som en væsentlig udfordring ved ibrugtagning af IoT
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FORANDRINGSLEDELSE – EN 
NØGLE TIL AT ADMINISTRERE 
IOT-KOMPLEKSITET

IoT påvirker virksomheder på 
mange forskellige måder, herunder 
organisationsstruktur, arbejdsgange 
osv. Dækkende og effektive strukturer 
og processer til ændringsstyring, der 
understøtter og følger med den digitale 
transformation, er en af nøglefaktorerne 
for at lykkes. Hovedudfordringerne
i denne forbindelse inkluderer 
at overkomme gamle tanke- og 
arbejdsmønstre, definere nye roller 
og organisationsstrukturer og finde 
repræsentative nøgletal for måling af 
fremskridt.

ORGANISATIONENS KOMPETENCE 

Jo mere IoT modnes og overgår fra at være en 
mulighed til en nødvendighed, desto vigtigere bliver 
det for virksomhederne at forstå økosystemet og deres 
egen rolle i det. Det er vigtigt, at ledelsen har denne 
strategiske forståelse, for at de kan etablere en klar IoT-
vision og målsætninger for organisationen. Niveauerne 
for opmærksomhed om og kendskab til IoT er ganske 
lave i de fleste virksomheder. Det er en ret kompleks, 
tidskrævende og dyr proces at opbygge en sådan 
organisatorisk kompetence inden for IoT. Det kræver 
fastlæggelse af klare målsætninger, en detaljeret plan, den 
nødvendige viden, effektive kommunikationsstrukturer og 
samarbejde på tværs af organisationen. Digitalisering og 
IoT er stadig helt nye emner for de fleste virksomheder. 
Derfor må den interne uddannelse fortsætte sideløbende 
med digitaliseringsrejsen for at styrke den nødvendige 
kompetence i huset.

KOMPLEKSITET VED IMPLEMENTERING 
AF IOT 

En stor del af kompleksiteten i forbindelse med 
implementering af IoT skyldes behovet for at integrere 
nye løsninger med ældre systemer og hardware. 
I produktionsindustrien kræver installation af IoT-
aktiverede sensorer på ældre produktlinjer kendskab til de 
eksisterende systemer (der kan være flere år eller endog 
årtier gamle) og deres mekanismer for at kunne vurdere 
kompatibiliteten og integrere den nye løsning.

TEKNOLOGISK MODENHED 

IoT-enheder, tilslutningsteknologier og 
aktiveringsplatforme er udviklet markant, men mange 
virksomheder finder stadig, at de mangler erfaring. 
Denne opfattelse tilskriver vi hovedsageligt den 
aktuelle fragmentering af IoT-økosystemet, hvor mange 
værdikædekomponenter og leverandører skaber et lag 
af kompleksitet. Vi er imidlertid af den opfattelse, at det 
mere er et spørgsmål om økosystemets modenhed end 
den teknologiske modenhed. Desuden kan manglende 
viden om IoT og forståelse af eksisterende teknologier og 
færdigheder i virksomhederne bidrage til den opfattelse, 
at teknologierne stadig mangler modenhed
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SIKKERHED 

Blandt ibrugtagere af IoT er det vigtigt at fastlægge 
bemyndigelses- og godkendelsesprocesser og 
administrere sikkerhedsopdateringer (dårligt 
administrerede enheder – eller enheder, der ikke kan 
opgraderes – kan afsløre kundedata og blive mål for 
skadelige angreb). Derefter skal der etableres sikker 
kommunikation. Dette omfatter sikker administration af 
cloud-servere og programplatforme. Sikkerhedsproblemer 
er også relateret til andre aspekter som f.eks. IoT-
platformenes pålidelighed og tilgængelighed ved 
forbindelses- eller strømafbrydelser, der kan medføre 
serviceafbrydelser, tab af indtjening samt skade på udstyr.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE 
OPLYSNINGER

IoT-enheder genererer store mængder data på 
tværs af mange forskellige løsninger. Som en del af 
disse løsninger indsamles og gemmes der data på 
løsningsudbydernes systemer. Disse data kan være 
udelukkende maskinrelaterede – men de kan også være 
personrelaterede. Når det gælder data i forbindelse 
med enkeltpersoner (f.eks. personoplysninger), har 
bekymringer om beskyttelse af personlige oplysninger 
medført juridiske og lovgivningsmæssige udfordringer for 
virksomheder. Dette er især blevet vigtigt i Europa, hvor 
EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i 
kraft i maj 2018.

BUDGETBEGRÆNSNINGER 

IoT-implementeringer kræver normalt visse 
forhåndsinvesteringer og løbende dedikerede 
driftsomkostninger. Mange virksomheder har 
et begrænset budget til gennemgribende 
forretningsudvikling, hvilket kan gøre det svært at 
investere i ny teknologi. Derfor investerer de fleste 
virksomheder (omkring 70 %) i omegnen af 1 % til 4 % 
af deres kapitaludgifter i IoT-løsninger. Investeringerne 
varierer imidlertid på tværs af brancher. For eksempel 
investerer 30 % af virksomhederne inden for sektorerne 
Produktion og Tilsluttede bygninger normalt mere 
end 5 % af deres kapitaludgifter i IoT. IoT-løsninger 
implementeres mere grundigt i disse brancher, eftersom 
der kan opnås betydelige driftsforbedringer via 
forebyggende vedligeholdelse og større oppetid, hvilket 
udgør et effektivt forretningseksempel og reducerer de 
samlede driftsomkostninger.
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HVAD BETYDER GDPR FOR IOT?

For fuldt ud at overholde GDPR skal virksomheder sikre sig, at de 
indhenter tilladelse fra hver eneste enkeltperson til at indsamle, 
gemme og bruge alle maskindata, som potentielt kan bruges til at 
identificere den pågældende person. Desuden skal alle IoT-løsninger 
overholde “privacy by design” for at overholde GDPR.

Eftersom IoT-enheder kan opfattes som tilhørende kategorien 
identifikatorer under GDPR, skal virksomheder, der implementerer 
IoT-løsninger, vurdere, om deres løsninger overholder GDPR. Samtidig 
skal de træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at de tilpasser 
sig den nye lovgivning.

For eksempel kan de indsamlede data fra en bil udelukkende 
relateres til kørslen af bilen og de tilsvarende positioner. Men hvis 
de kombineres med bilens ejerskabsdata, er det muligt at knytte 
maskindataene til bilens ejer/fører. I så fald overtræder bilproducenten 
muligvis GDPR.
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CASE STUDY NR. 2

Stockholm Exergi leverer fjernvarme til bygninger i hele Stockholm.  
Som en del af deres målsætning om at bruge 100 % vedvarende 
energi og genbrugsenergi i 2030 implementerer de digitale løsninger 
for at øge effektiviteten af den energi, de udvikler.

Først skal Stockholm Exergi have indblik i, præcis hvad der sker i 
hver enkelt bygning. For at gøre dette muligt vil Telia installere 9.000 
intelligente IoT-enheder og levere en komplet IoT-løsning, hvor 
Stockholm Exergi kan udvikle nye programmer oven på.

Med større indsigt i hver enkelt bygnings temperatur- og energibehov 
i realtid opnår Stockholm Exergi større kontrol med deres 
energiudvikling. Det gør det muligt for dem kun at producere det, der 
er behov for – og at sende det derhen, hvor der er behov for det. På 
den måde kan ejere af ejendomme optimere deres energiforbrug. Og 
for beboerne betyder det, at de kommer hjem til en mere forudsigelig 
og behagelig temperatur.
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IOT-PARTNERE 
OG -ØKOSYSTEMER
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IoT-markedet er stadig nyt, men virksomhederne har allerede  
mange forskellige valgmuligheder, når det gælder IoT-partnere og 
-leverandører. Det er af afgørende betydning for en vellykket 
implementering, at man træffer de rigtige valg.
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Branchespecifik ekspertise blev nævnt som den 
vigtigste faktor i valget af leverandører eller partnere, idet 
39 % af IoT-ibrugtagerne mente, dette var det vigtigste. 
Det blev efterfulgt af leverandører af komplette IoT-
løsninger med 24 %.

På grund af forskellene i de enkelte virksomheders 
behov og kompleksitet af implementeringen findes 
der som udgangspunkt ikke standardløsninger til 
implementering af IoT. Derfor er partnerskaber og 
indsigt i, hvordan man finder og opbygger den rigtige 
løsning, en af de kritiske faktorer for at få succes med 
IoT. Virksomhederne er nødt til at vide, hvilke løsninger 
og partnerskaber der er de bedst egnede til netop deres 
situation..

Under hensyntagen til de forskellige niveauer af 
kompetence, behov, kompleksitet og modenhed har vi 
identificeret tre typer partnerskaber inden for IoT. Den 
bedst egnede afhænger af, i hvor høj grad virksomheden 
kan og er villig til at engagere sig i udviklingen af 
løsningen.

VIGTIGSTE OVERVEJELSER I 
IOT-IBRUGTAGERES VALG AF 
IOT-LEVERANDØR/-PARTNER

4%

39%

19%

24%

Partnerskaber og 
partnerøkosystem

IoT-totalleverandør Global skala

Branchespecifik ekspertise Andet

14%

IOT-LØSNINGENS VÆRDIKÆDE 

I forbindelse med udvikling af IoT-løsninger ser vi, at 74 % af de store virksomheder i Norden 
og Baltikum, der har implementeret IoT-løsninger, har valgt at have flere partnere til deres  
IoT-løsninger. De vigtigste årsager til denne strategi er at undgå at blive låst til én leverandør  
og at have bedre kontrol over den implementerede løsning.

På den anden side har 58 % af de små og mellemstore virksomheder valgt at have færre   
IoT-partnere (og i mange tilfælde kun én komplet partner). I dette tilfælde er de vigtigste drivere 
manglende intern IoT-kompetence og behovet for at håndtere kompleksiteten ved  
IoT-implementering med begrænsede ressourcer.



29

ENKELTLEVERANDØRLØSNINGER E2E 

I denne tilgang leverer en enkelt leverandør/partner 
en tilpasset totalløsning. Dette passer ofte godt til små 
og mellemstore virksomheder (SME’er), der har færre 
komplekse ældre systemer at integrere med, og som 
ikke har ressourcer, tid og færdigheder til at anskaffe og 
integrere separate dele af IoT-løsningen.

TOTALLEVERANDØR

Hvis man vil have de bedste løsninger – uden at være 
låst til en enkelt leverandør – kan en totalleverandør levere 
enkelhed og fleksibilitet til virksomheder, der ikke har 
den nødvendige viden til selv at vælge alle de rette dele 
af værdikæden. I denne model arbejder virksomheden 
sammen med en partner, der leverer den bedst egnede 
kombination af komponenter til IoT-løsningen samt viden 
og ekspertise til at integrere dem med hinanden.

LØSNINGER MED FLERE LEVERANDØRER 

Større og “IoT-modne” virksomheder foretrækker 
muligvis løsninger med flere leverandører, hvor de 
benytter flere leverandører direkte. Virksomheder kan 
opbygge en komplet stak til deres specifikke IoT-løsning 
og få de bedste løsninger. Valg af en løsning med 
flere leverandører giver større kontrol over løsningen, 
men denne tilgang kræver også, at virksomheden kan 
administrere, kontrollere og integrere forskellige løsninger 
i ét fungerende system. På grund af den overordnede 
kompleksitet bør virksomheder selv i dette tilfælde vælge 
mindst én ‘hovedpartner’ for at sikre sig, at indpakningen 
og den komplette løsning lever op til forventningerne, og 
at de kompetencemangler, der vil dukke op internt,  
bliver dække

ENKELT VENDOR E2E
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IOT-TILSLUTNINGSMULIGHEDER UDVIDES 
OG MODNES TIL STADIGHED

Når det gælder valget af den rigtige tilslutningsløsning, 
er fremtidssikring den vigtigste overvejelse, idet den er 
valgt af 46 % af respondenterne i vores undersøgelse. 
Dette blev efterfulgt af omkostninger (44 %) og dækning 
(38 %).

IoT connectivity technologies can be broadly 
separated into:

• Lav eff ekt, stort område (LPWA)
f.eks. NB-IoT, LTE-M, LoRa, Sigfox

• Traditionel mobiltilslutning
2G/3G/4G

• Kortrækkende teknologier
f.eks. wi-fi , Zigbee og Bluetooth

I løbet af de seneste 12 måneder har der været 
voksende fokus på LPWA-teknologier, efterhånden som 
modulpriserne falder, og funktionerne bliver fl ere. Dette 
er den kategori, der er beskrevet som “Massiv IoT” på 
grund af egnethed til f.eks. intelligente byer, der kræver et 
stort antal samtidige forbindelser med lav datahastighed, 
stort dækningsområde og lang batterilevetid i enhederne. 
battery times.

VIGTIGSTE OVERVEJELSER FOR 
IOT-IBRUGTAGERNES VALG AF 
IOT-TEKNOLOGI

% af respondenterne

Fremtidssikkert

Omkostning 

Dækning

Skalerbarhed

Tovejskommunikation

Mobilitet

Gennemløb  

Andet 

Batterilevetid

Global rækkevidde
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TIDSLINJE FOR VIGTIGE  
IOT-TILSLUTNINGSTEKNOLOGIER  
OG EN PROGNOSE FOR FREMTIDEN

LoRa og Sigfox er IoT LPWA-teknologier, der fungerer 
på ikke-licenserede frekvenser. LoRa blev først lanceret 
i 2013 og voksede til at begynde med i popularitet, især 
til prisfølsomme formål, da tilslutningsomkostningerne 
pr. enhed er meget lave. Sigfox, der blev lanceret i 2012, 
oplevede i første omgang en lignende vækst, men den har 
på det seneste oplevet udfordringer, delvis i forbindelse 
med problemer med over-the-air-opdateringer og deres 
driftssupportsystemer.

Uden afhængighed af et licenseret eller administreret 
spektrum kan nogle LPWA-teknologier implementeres 
hurtigt og undgå omkostninger til spektrumlicenser. 
Men da services fungerer på et delt spektrum, kan de 
komme ud for interferens, og servicekvaliteten kan ikke 
garanteres – så de er bedst egnet til serviceydelser, der 
ikke er kritiske.

I 2016 udarbejdede den vigtigste standardiserings-
organisation inden for telekommunikation, 3GPP, 
specifikationerne for to LPWA-mobilteknologier, som var 
specielt udviklet til IoT-programmer: LTE-M og NB-IoT.
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Disse to nye standarder adskiller sig hovedsageligt fra 
hinanden ved, at LTE-M tilbyder en højere datahastighed 
og muliggør talekommunikation og mobilitet. Inden for de 
seneste år har LTE-M opnået betydelig udbredelse i USA, 
hvor AT&T og Verizon har implementeret landsdækkende 
netværk, mens NB-IoT er blevet mere fremherskende i 
Europa, hvor mange operatører har implementeret eller er 
ved at implementere national dækning.

I Kina er begge standarder implementeret med op 
til 250 millioner forventede tilslutninger i løbet af 2018*, 
understøttet af store investeringer i elektronik- og 
udstyrssektorerne for begge netværksteknologier for 
at opnå stordriftsøkonomi og det nødvendige udvalg af 
tilsluttede enheder til forbruger- og erhvervsformål. Der er 
også større implementeringer undervejs i APAC-området 
og Mellemøsten.

I maj 2018 anbefalede GSMA NB-IoT og LTE-M 
som de første komponenter i 5G-standarden, 
hvilket dækker behovene for Massiv IoT. Dette 
ses i kombination med Telco-investeringen over 
hele verden som et stort skridt mod at udvikle en 
fremtidssikret IoT-standard.

*https://www.gsma.com/iot/mobile-iot-5g-future/
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I Norden var Telia den første operatør til at lancere
landsdækkende NB-IoT i Norge i 2017, i Finland i 1. 

kvartal af 2018, og i Danmark og Sverige i 2. kvartal af 
2018, mens de baltiske lande følger efter på et senere 
tidspunkt.* Telia har også påbegyndt implementering af 
LTE-M, da vi mener, at begge teknologier er nødvendige 
for at opnå en bred anvendelse.

De nordiske lande bliver blandt de førende i Europa, 
når det gælder LPWA, delvis pga. de underliggende 
eksisterende højkvalitets radionetværk og evnen til at 
arbejde sammen med beslutningstagerne, så der hurtigt 
kan udarbejdes programmer omkring behovene for digital 
tilslutning.

Virksomhederne skal vælge, hvilken – eller hvilke 
– tilslutningsteknologier, de vil bruge, ud fra deres 
behov. Der er ikke en enkelt teknologi, der er perfekt 
til alle potentielle IoT-formål. En tilslutningspartner, der 
kan levere en kombination af supplerende teknologier, 
vil i mange tilfælde være afgørende, eftersom mange 
virksomheder har behov for både “Massiv IoT” og “Kritisk 
IoT” i dele af deres forretning.

https://www.gsma.com/iot/mobile-iot-commercial-launches/ 
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DIGITALISERING AF BYGGEBRANCHEN MED NB-IOT OG LTE-M

I april 2018 begyndte Telia Norge og platformsudvikleren Effera  
at implementere tilsluttede sensorer på store byggepladser.

Initiativet giver virksomheder større kontrol med forskellige typer  
af information i realtid om miljøet, maskiner og medarbejdere  
– f.eks. om luftkvalitet, position og arbejdsbelastning. To af de 
vigtigste målsætninger er at øge sikkerheden på byggepladser og at 
reducere forureningen.
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UDNYTTELSE AF DET 
FULDE POTENTIALE 
AF IOT I FREMTIDEN
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Hvilken udvikling kan vi forvente inden for IoT de næste 3-5 år?  
Meget tyder på, at anvendelsen og forretningspotentialet for 
virksomheder fortsat vil udvikle sig, og mere gennemprøvede 
løsninger og økosystemer betyder større værdier. Virksomhederne  
får større erfaring, og nye teknologier som kunstig intelligens, 
blockchain og 5G vil fortsat bane vejen for IoT.
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Fragmenteringen i IoT-økosystemet med flere 
komponenter, der skal stykkes sammen til en 
komplet løsning, og mange aktører på markedet, har 
nødvendiggjort samarbejde og partnerskaber. Fremover 
forventer vi at se mere konsolidering – især inden 
for IoT-platforme, hvor der findes flere hundrede  på 
markedet. Store softwarefirmaer vil foretage opkøb, og 
nye joint ventures vil blive dannet, eftersom skala er en 
vigtig konkurrencemæssig fordel. Større konsolidering, 
ibrugtagning af flere standardprotokoller (for hvordan 
data overføres, hvilket format de er i osv.) og mere 
specialiserede platforme tilpasset til bestemte markeder 
eller vertikaler vil reducere kompleksiteten ved IoT, 
mindske omkostningerne og fremme ibrugtagningen.

Virksomhederne får også større erfaring med deres IoT-
programmer. Indtil nu har de været begrænset af mangel 
på dygtige medarbejdere med nye kompetencer (inden for 
software og dataanalyse) samt træghed i organisationen 
på grund af manglende forståelse og mangel på 
vellykkede eksempler til efterfølgelse. Men fremover 
bliver der flere vellykkede eksempler, der kommer bedste 
praksis for transformation, og de dokumenterede fordele, 
som tidlige ibrugtagere har fået, vil medføre kortere 
lead-times og bredere implementering af IoT på tværs af 
organisationer.

Et eksempel på brugen af kunstig 
intelligens i IoT-løsninger er Device 
Edge AI. I denne teknik integreres en 
stor mængde processorkraft direkte 
i IoT-enheden, og AI-algoritmerne 
behandles lokalt i den. Dette gør 
enheden ‘smartere’ ved at gøre 
det muligt for den selv at træffe 
beslutninger og reagere.

Device Edge AI mindsker også 
behovet for tung datatransmission 
over IoT-netværk, og i nogle tilfælde 
kan det forlænge batterilevetiden. 
Device Edge AI er særligt vigtig til 
kritiske formål som f.eks. selvkørende 
køretøjer.

IOT OG ANDRE TEKNOLOGIER,  
DER ER PÅ VEJ: SAMMEN OM  
AT SKABE NY VÆRDI 

Inden for domænet netværkstilslutningsteknologi 
er der ny udvikling på vej med implementeringen af 
5G-netværk, som forventes at begynde omkring 2019. 
5G-netværk vil medføre forbedringer, når det gælder 
kapacitet, datahastigheder, forsinkelse og batterilevetid 
og vil kunne understøtte behovene for IoT-anvendelse 
med ultra pålidelig lav forsinkelse (f.eks. fjernkirurgi 
i sundhedssektoren, fjernbetjening i realtid af tungt 
maskineri i produktion) samt massiv IoT (tilslutning af 
store antal af billige og energibesparende sensorer i 
intelligente byer, landbrug og meget mere). Fremkomsten 
af 5G-mobilnetværk vil også styrke udviklingen og den 
almene ibrugtagning af AR- og VR-teknologi, som helt 
grundlæggende kan ændre rammerne for underholdning, 
shopping og situationer på arbejdspladsen (f.eks. 
oplæring).

Skabelsen af ny værdi ud fra IoT kommer også fra  
den samlede brug af IoT, AI og DLT (Distributed 
Ledger Technology) såsom blockchain eller IoT-
specifik IOTA. IoT-sensorer er i dag indbygget i enheder 
og kan indsamle og overføre data til skyen via en 
internetforbindelse. Disse datasæt kan derefter enten 
behandles i udkanten af netværket (f.eks. ved gateways 
eller mobile basisstationer) i det, der kaldes Edge 
computing, eller de kan gemmes og behandles på 
centrale steder i skyen med henblik på mere avanceret 
beregning. Dataanalyse, som er processen med at 
anvende forskellige statistiske modeller eller algoritmer, 
bruges til at finde mønstre og udlede tendenser – f.eks. 
hvordan man kan optimere elforbruget og omkostningerne 
i en intelligent bygning. De fleste af de virksomheder, der i 
dag bruger IoT, er nået hertil i deres udvikling.

I løbet af de næste år vil kunstig intelligens – og især 
maskinlæring som én form af kunstig intelligens – i 
stigende grad blive anvendt på IoT-data. Maskinlæring 
vil sige, at computersystemer over tid kan lære af 
data (på samme måde, som den menneskelige hjerne 
gør) og handle uden at blive eksplicit programmeret. 
F.eks. vil en intelligent bygning reagere på en beboers 
præferencer og adfærd og automatisk handle for at 
tilpasse indstillingerne – i stedet for at opretholde den 
samme temperaturindstilling kan controlleren forstå, hvor 
og hvornår en beboer er til stede og indstille temperaturen 
i et lokale til vedkommendes optimale komfortniveau (og 
endda tilpasse den i realtid baseret på biometriske data 
fra personens håndledsbårne aktivitetstracker).
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Blockchain er en distribueret 
regnskabsteknologi, der giver en 
digital oversigt over transaktioner. Hver 
transaktion registreres som en ‘blok’ af 
oplysninger. Disse kædes sammen i en 
enkelt ‘kæde’, der samtidigt distribueres 
til mange tusinde computere på 
internettet. Dette gør det umuligt 
for nogen at gå tilbage og ændre en 
tidligere post, uden at det registreres, 
fordi den ændrede post ikke længere 
svarer til registreringerne på alle de 
øvrige computere.

DEN SAMLEDE BRUG AF IOT, 
DATAANALYSE, KUNSTIG INTELLIGENS OG 
DLT-TEKNOLOGI (DISTRIBUTED LEDGER 
TECHNOLOGIES)

Kunstig intelligens anvendes allerede i visse tilfælde – 
f.eks. selvkørende køretøjer eller finanssystemer, der er 
udviklet til på en intelligent måde at handle med aktier og 
obligationer, men potentialet er stort set uudforsket, når 
det gælder intelligente bygninger og det tilsluttede hjem, 
intelligente byer, tilsluttede sundhedsfunktioner og meget 
mere.

Et af de største problemer i forbindelse med IoT er 
sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger. 
DLT-teknologier som blockchain eller IOTA kan hjælpe 
med at løse mange sikkerhedsmæssige udfordringer for 
IoT – de omfatter et krypteret, distribueret computer-
lagringssystem, der er designet til at gøre det muligt at 
oprette registreringer, som ikke kan ændres, i realtid.

Et distribueret regnskab eliminerer et enkelt fejlpunkt 
og beskytter enheder mod forfalskning. Det eliminerer 
også behovet for en mellemliggende tredjepart til at 
etablere tillid og reducerer derved kompleksiteten samt 
implementerings- og driftsomkostninger.

I øjeblikket benyttes blockchain isoleret af forskellige 
virksomheder og platforme. Nogle eksempler er 
kryptovalutaplatformen Ethereum og den åbne globale 
handelsplatform, som Mærsk og IBM har annonceret med 
det formål at øge effektiviteten på tværs af internationale 
forsyningskæder. For at skabe yderligere værdi vil det 
fremover være vigtigt at standardisere teknologien og 
udvikle forbindelser mellem separate blockchains og 
integrere flere blockchains til at arbejde sammen på tværs 
af en værdikæde.

KUNSTIG INTELLIGENS 

er relateret til udviklingen af computer-
systemer, der kan løse opgaver, som 
forbindes med menneskelig intelligens  
– f.eks. beslutningstagning, problemløsning 
og visuel opfattelse.

EDGE COMPUTING

er, når beregninger stort set eller 
udelukkende udføres på intelligente 
enheder, der er distribueret i netværket, 
i stedet for at de primært udføres i 
et centraliseret cloud-miljø. Dette 
foretrækkes, når der kræves ultra lav 
forsinkelse, og opgaverne mest er 
lokale.

MASKINLÆRING 

betragtes ofte som et undersæt af 
kunstig intelligens, hvor computere kan 
lære uden eksplicit programmering. 
Dette udføres ved at benytte store 
datasæt til at opbygge og identificere 
mønstre, der anvendes på forudsigelige 
outputmodeller, ofte rettet mod specifik 
problemløsning 
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DATAHANDEL: MAKSIMERING AF VÆRDIEN 
AF DATA FOR ERHVERVSLIVET OG 
SAMFUNDET 

De data, som genereres af tilsluttede enheder, kan 
være værdifulde – ikke blot for den virksomhed, der 
indsamler dataene, men også for andre virksomheder 
i økosystemet. Der kan dannes partnerskaber mellem 
virksomheder, hvor tilpassede datapakker udveksles 
for at optimere eksisterende serviceydelser eller for 
at udvikle nye – f.eks. partnerskabet mellem Telia 
Sense, Folksam og Paydrive i Sverige, der muliggør 
brugerbaseret forsikring vha. indsamlede data om 
kørselsadfærd via Telia Sense-platformen. Der er 
imidlertid langt større potentiale i at sælge anonymiserede 
data til alle interesserede, og DLT-teknologier (Distributed 
Ledger Technologies) kan – med deres mulighed for at 
understøtte intelligente kontrakter – være med til at skabe 
sådanne markedspladser for udveksling af IoT-data.
marketplaces for exchanging IoT data.

INDTÆGTER FRA 
MONETISERING AF IOT-DATA I 
NORDEN OG BALTIKUM
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KAN IOT GØRE DATA TIL EN NY 
VALUTA?

IoT-enheder genererer store mængder 
af alsidige data. Disse data kan skabe 
kommerciel værdi for deres oprindelige 
ejere, når de videresælger dem til andre 
spillere. Et forbundet IoT-økosystem for 
datahandel er derfor på vej.

Et eksempel er Otonomo Automotive Data 
Services Platform, der har til formål at 
rense, normalisere, samle og berige data 
om køretøjer fra forskellige oprindelige 
producenter for at tilpasse dem til 
forskellige app-behov.

HVAD ER EN “INTELLIGENT 
KONTRAKT”?

En af de vigtigste fordele ved Distributed 
Ledger Technology som f.eks. blockchain 
og IOTA er, at teknologien muliggør 
intelligente kontrakter. Softwaren gemmer 
de vilkår, der bestemmer, hvordan penge 
skal skifte hænder, og gennemfører automa- 
tisk overførslen, når betingelserne er opfyldt.

Et eksempel på dette er registrering 
af land. Den svenske nationale 
landmålermyndighed (Lantmäteriet) 
gennemfører en test i samarbejde med 
Telia og en række andre partnere for 
at demonstrere, hvordan blockchain-
teknologi og intelligente kontrakter kan 
gøre landmåling sikrere ved at minimere 
risikoen i forbindelse med manuel 
håndtering og overførsel af landdokumenter 
eller kontrakter. Det betyder, at i stedet 
for at køberen og sælgeren underskriver 
en slutseddel på mæglerens kontor, kan 
dette gøres med digitale signaturer, som 
verificeres automatisk, og der er ikke behov 
for en central database til opbevaring og 
vedligeholdelse af landregistre.
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IOT: FREMTIDEN SER LYS UD

Vil vi opleve en højere grad af IoT-ibrugtagning i løbet 
af de næste år, og hvad kan virksomheder forvente af IoT? 
De vigtigste barrierer for ibrugtagning af IoT, som vi har 
diskuteret tidligere i denne rapport, f.eks, anerkendelse 
af udgifter og ændring af forretningsmodeller, vil fortsat 
eksistere. Men gevinsterne vil blive tydeligere i et omfang, 
der overbeviser beslutningstagerne om, at de skal 
overvinde disse barrierer. Baseret på den præsenterede 
segmentering af IoT-behov forudser vi derfor, at IoT-
løsninger til håndtering af aktiv- og proceseff ektivitet samt 
innovation af nye produkter vil opnå langt større fodfæste 
i den nærmeste fremtid. Men da de fi re kategorier af IoT-
behov ikke fi ndes i lige høj grad inden for alle brancher, vil 
hastigheden af IoT-ibrugtagning være forskellig inden for 
forskellige brancher. 

Samtidig vil nogle af udfordringerne, f.eks. teknologisk 
modenhed og kompleksitet ved implementering af IoT, 
reduceres med tiden, mens andre udfordringer såsom 
sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og 
budgetbegrænsninger, vil bestå.

 

For at forbedre fl eksibiliteten på stadigt mere 
konkurrenceprægede markeder vil der derfor ske 
ændringer i organisationsstrukturer og modernisering af 
ældre systemer.

Norden og Baltikum er nogle af de mest dynamiske 
og avancerede regioner, hvad IoT angår – både når det 
gælder teknologisk orienteret tankegang og faktiske 
IoT-implementeringer og realiserede fordele. Fremover 
forventer vi at se masser af innovation, nye virksomheder 
og anvendelse i disse regioner.

Med et økosystem og en anvendelse i udvikling og 
med nye teknologier såsom 5G, kunstig intelligens og 
blockchain, der supplerer og maksimerer værdien af IoT, 
kan virksomheder, som er ved at starte deres IoT-rejse, se 
frem til nye muligheder for at forbedre kundeoplevelsen, 
indføre nye forretningsmodeller og forbedre driften. IoT 
er og vil fortsat være en vigtig katalysator for digital 
transformation.
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