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1. Introduktion 

Internet of Everything (ibland översatt till svenska som ”Alltings Internet”) är tekniker, 
tjänster, produkter och koncept som gör det möjligt för människor, processer, data och 
saker att kopplas samman och interagera på ett sätt som tillför värde, förbättrar 
upplevelserna samt medför möjligheter ekonomisk tillväxt för företag, individer och länder. 
Internet of Everything kan ses som en förlängning och förädling av konceptet Internet of 
Things. 

Beräknat antal uppkopplade enheter som ska utgöra noderna i Internet of Everything 
varierar beroende på källan.  Företagen Cisco och Ericsson har angett 50 miljarder 
uppkopplade enheter globalt när vi når år 2020. Nyligen har kinesiska 
telekomleverantören ZTE presenterat en uppskattning på 100 miljarder uppkopplade 
enheter fram till motsvarande tidpunkt. Likaledes kinesiska Huawei har även de 
presenterat siffran 100 miljarder, dock med tidsramen 2013 - 2025. 

För den globala marknaden uppskattar företaget Cisco att det finns en finansiell 
potential (intäkter och kostnadsbesparingar) till ett värde av 19 biljoner amerikanska 
dollar (1 biljon = tusen miljarder, 1 000 000 000 000) att ta till vara mellan åren 2013 och 
2022. I svenska kronor motsvarar det cirka 133 biljoner svenska kronor. Cisco uppskattar 
att det finns 200 miljarder att spara inom en tioårsperiod, enbart sett till den offentliga 
sektorn i Sverige. 

I Sverige har Vinnova (i samarbete med Energimyndigheten och Formas) tillmätt 
området Sakernas Internet (Internet of Things, IoT) sådan betydelse att det är ett av elva 
områden där de etablerat ett Strategiskt Innovationsprogram (SIP) under 2014. 
Tidigare i våras meddelade Malmö Högskola att de tillsammans med KK-stiftelsen och 
näringslivet i Skåne satsar omkring 100 miljoner i ett forskningsprogram inom IoTP 
(Internet of Things and People). 

Den här rapporten är tänkt att ge dig en orientering om området Internet of Everything 
(IoE) och Internet of Things (IoT), en ögonblicksbild av innovations- och 
entreprenörsmöjligheterna i Sverige 2014 samt reflektioner från individer som utifrån sina 
perspektiv påverkar och måste förhålla sig till utvecklingen inom IoE. 

Materialet som ligger som grund för rapporten består av öppna digitala källor och 
intervjuer med representanter från fyra perspektiv - Katalysatorerna, Eldsjälen, 
Entreprenören och Tjänsteutvecklarna. Alla intervjuade har insyn och kunskap om 
förutsättningarna inom sina områden plus erfarenhet för att bidra med kompletterande 
övergripande reflektioner.  

Marknaden för Internet of Everything är fortfarande i sin linda. De första konkreta 
exemplen på produkter och tjänster baserade på tekniker sprungna ur begreppet har 
nyligen nått ut på marknaden. Och som med all utveckling kommer vi att få se nya och 
befintliga produkt- och tjänstesegment växa fram, försvinna och omdefinieras - allt inom 
ramen för det vi i dag kallar Internet of Everything. 

Det mesta är fortfarande kvar att utveckla och vi kan konstatera en sak: Alla indikationer 
finns för att Internet of Everything kommer att bära med sig innovation och nya 
affärsmöjligheter som fundamentalt påverkar såväl offentlig sektor som företags- 
(B2B) och konsumentmarknaderna (B2C) från i dag och åtminstone ett helt decennium 
framöver. 

Stockholm, hösten  2014  
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2. Summerat 

För dig som snabbt vill ha överblick följer här en snabb sammanfattning över 
höjdpunkterna i rapporten. 

 Ciscos experter har gjort en omfattande research och presenterat sina 
bedömningar om värdet av Internet of Everything. Den totala potentialen i form av 
sänkta kostnader och ökade intäkter beräknar de till 19 biljoner USD under den 
närmaste tioårsperioden. Det motsvarar cirka 133 biljoner svenska kronor. De 
konstaterar att redan förra kalenderåret (2013) genererade IoE-relaterade 
lösningar intäkter på åtminstone 613 miljarder USD. 

 Enligt samma beräkningar kan över 200 miljarder kronor sparas enbart inom 
offentlig sektor i Sverige under 10 år på att använda tekniken. 

 De faktorer som driver ekonomin kring Internet of Everything är bland annat 
minskade kostnader tack vare att nätverkskapacitet och anslutningskostnader blir 
billigare i snabb takt, att ny teknikarkitektur i form av exempelvis smarta telefoner, 
smarta nätverk och molntjänster gör anpassning och införande både enklare och 
billigare, samt att nästa generations användare har högre ställda förväntningar 
och fler alternativ att välja bland. 

 För Internet of Everything kommer nästa tioårsperiod innebära att:  

o Fem områden kommer att stå för mer än hälften av det totala värdet 
(Industriell automation, Annonsering och marknadsföring på Internet, 
Framtida arbetsmiljöer/-platser, Logistikeffektivisering, Säkerhet) 

o Fem industrier kommer att stå för 60 procent av det totala värdet 
(Tillverkning, Detaljhandel, Information, Finans och försäkring samt 
Hälso- och sjukvård) 

o USA och Europa kommer att vara ledande geografiska marknader i att ta 
till vara på värdet av Internet of Everything 

 Initiativ som just nu driver på utvecklingen på den svenska marknaden är bland 
annat Vinnovas satsning på Internet of Things som ett nytt strategiskt 
innovationsområde, att Intel placerar ett IoT-center i Kista, KK-stiftelsens och 
näringslivets beslut att finansiera en forskningsprofil tillsammans med Malmö 
Högskola inom området Internet of Things and People, att Ciscos globala 
innovationstävling inom IoE, Innovation Grand Challenge, lockar över 800 bidrag 
samt att European Institute of Innovation och Technology lockar med en 
prissumma på 80 000 Euro plus mentorskap och affärsutveckling i sin tävling om 
nya utvecklade idéer med Internet of Things i fokus. 

 Östen Frånberg och Staffan Truvé (intervjuade) har båda lett projektgruppen som 
tagit fram den agenda som ligger som grund för Vinnovas beslut om att utse 
Internet of Things som ett område för den nationella satsningen Strategiskt 
Innovationsprogram. De ser nödvändigheten av ett starkt modernt svensk 
ekosystem inom IoT med sex nyckelfaktorer: en nationell organisation som driver 
samarbete och planering, tekniska ramverk, möjliggörare, kompetensförsörjning, 
forskning och innovation samt lagar, regler och säkerhet. Parallella processer 
som alla behöver komma igång för att visionen om Sverige som en ledande IoT-
nation ska kunna förverkligas. 

 Magnus Melander (intervjuad) är eldsjälen som grundat alliansen SMSE 
(Swedish M2M Service Enablers. Han poängterar att beslutsfattare inte kan ange 
okunskap som ursäkt för att inte hänga med på IoE-utvecklingen: det är bara att 
utgå från erfarenheterna som gjorts under internets 20-åriga utveckling. 
Han ser att en av entreprenörernas stora utmaningar är att nå ut på en global 
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kommersiell arena för att få del av de stora upphandlingarna som kommer att 
forma mycket av den framtida IoE-branschen under de nästkommande två åren. 

 Mikael Ahlström (intervjuad) är parallellentreprenören inom digitala media och 
tjänster som även sitter i styrelsen för Transportstyrelsen. Han noterar att den 
”digitalt skolade” entreprenören måste vara medveten om att det är två miljöer 
och kulturer som samverkar inom IoT: den klassiska produktutvecklingen med 
stora investeringar inom väl etablerade företag och strukturer, samt den flexibla, 
digitala tjänsteutvecklingen. 

 Mikael Zackrisson och Peter Sandberg (intervjuade) är medarbetare på 
utvecklingsföretaget Ziggys Creative Colony. De menar att det fortfarande är 
relativt tidigt i utvecklingen och kundföretagens initiativ präglas av en 
förberedande och utvärderande hållning. De ser att teknikföreträdarna spelar en 
stor roll i förverkligandet av Internet of Everything - inte bara som leverantörer av 
de tekniska lösningarna utan även som kraft för att driva de genomgripande 
frågorna som innovationsklimat, etiska regler för användande av data och andra 
regelverk som exempelvis en nationell informationspolicy. 
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3. Betydelsen av Internet of Everything på två A4-

sidor 

Du kan läsa mer om Internet of Everything och få en detaljerad bild över hur Cisco 
värderar och ser på dess inverkan på samhället, branscher och industrier på Ciscos 
webbplats (engelska): www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html.  
För mer information om företagets slutsatser för den svenska marknaden, se 
www.mynewsdesk.com/se/cisco/pressreleases/cisco-rapport-oever-200-miljarder-kronor-
kan-sparas-inom-svensk-offentlig-sektor-paa-10-aar-946854. 

Betydelsen och värdet av en kommande teknik är svår att uppskatta, speciellt när man 
står inför den. Det är också en utmaning i att veta inom vilka branscher och nischer där 
tillväxt och innovation kommer att vara som störst. Ciscos experter har gjort en 
omfattande research och presenterat sina bedömningar. De konstaterar först och främst 
att Internet of Everything inte är morgondagens internet. Det finns redan idag.  

Enligt deras beräkningar genererade IoE-relaterade lösningar intäkter på åtminstone 613 
miljarder USD under förra kalenderåret (2013). 

Den totala potentialen i form av sänkta kostnader och ökade intäkter beräknar de till 19 
biljoner USD under den närmaste tioårsperioden. Det motsvarar cirka 133 biljoner 
svenska kronor. 

Cisco uppskattar att endast en bråkdel av de fysiska enheter som en dag kommer att 
vara en integrerad del av Internet of Everything fortfarande inte är inkopplade. Det finns 
därför redan en enorm potential i lösningar som ”kopplar upp det ouppkopplade”. 

Teknisk infrastruktur och verktyg är nödvändiga, men det är den innovativa  tillämpningen 
av tekniken som skiljer vinnarna från förlorarna. Det är företag som förstår att tillämpa 
teknik i att uveckla områdena ”människor” och ”processer” i Internet of Everything fyra 
delar (människor, processer, data, saker - se avsnitt Internet of Everything, avsnitt 5. 
Begreppen och teknikerna). 

Data kommer alltid att vara tillgänglig och är inte längre en konkurrensfördel. Det är 
Internet of Everything som får data att vara en integrerad del i ett ”ekosystem” som i sin 
tur kan skapa fördelar för innovativa företag. 

De faktorer som driver ekonomin kring Internet of Everything kan sammanfattas i: 

1. Minskade kostnader. Nätverkskapacitet och anslutningskostnader blir billigare i 
snabb takt. 

2. Teknikarkitektur gör anpassningen enklare. Allt fler användare är vana vid smarta 
telefoner och andra ansluta enheter, molntjänster gör inträdet för nya aktörer 
billigare, nätverken blir ”smartare”. 

3. Nästa generations användare har andra förväntningar. Video, mobilt, visuellt, 
virtuellt och socialt är självklarheter från konsumenter som får allt fler alternativ 
att välja bland. 

4. ”Vinnaren tar allt” när det kommer till ramverk och plattformar. 

5. Byte av ”mellanhänder”. I flera fall kommer instanser i leveranskedjor att 
försvinna på grund av Internet of Everything medan det kommer att skapas nya 
möjligheter i andra sammanhang tack vare samma teknik. 

  

http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html
http://www.mynewsdesk.com/se/cisco/pressreleases/cisco-rapport-oever-200-miljarder-kronor-kan-sparas-inom-svensk-offentlig-sektor-paa-10-aar-946854
http://www.mynewsdesk.com/se/cisco/pressreleases/cisco-rapport-oever-200-miljarder-kronor-kan-sparas-inom-svensk-offentlig-sektor-paa-10-aar-946854
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Fem områden kommer att stå för mer än hälften (57 procent) av det totala värdet av 
Internet of Everything under de närmaste tio åren: 

o Industriell automation 

o Annonsering och marknadsföring på Internet 

o Framtida arbetsmiljöer/-platser 

o Logistikeffektivisering (Time to market) 

o Säkerhet 

Fem industrier kommer att stå för cirka 60 procent av det totala värdet av Internet of 
Everything under de närmaste tio åren: 

 

o Tillverkning, 27 procent 

o Detaljhandel, 11 procent 

o Information, 9 procent 

o Finans och försäkring, 9 
procent 

o Hälso- och sjukvård, 7 procent 

 

Under de närmaste tio åren kommer värdet från Internet of Everything att fördelas globalt 
enligt följande: 

 

o USA, 32 procent 

o Europa, 30 procent 

o Kina, 12 procent 

o Japan, 5 procent 

o Kanada, 3 procent 

o Resten av världen, 18 procent 

 

 

Det som händer är mer än enbart introduktion och användning av en teknik. Bedömare 
anser att Internet of Everything kommer att ha samma genomgripande effekt i alla 
aspekter på sättet vi lever och gör affärer i framtiden, såsom Internet-revolutionen i sig 
hade en gång. 

Tillverkning 

Detaljhand
el 

Information 

Finans och 
försäkring 

Hälso- och 
sjukvård 

 USA 

Europa 

Kina 

Japan 

Kanada 

Resten av 
världen 
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4. Aktuella initiativ för att driva på utvecklingen av 

IoE 

Intresset och behovet att driva på och uppmuntra innovation och entreprenörskap inom 
Internet of Everything är stort. Flera satsningar har redan initierats under 2014 - både 
med sikte på långsiktig forskning och att snabbt lyfta fram spännande initiativ i rampljuset. 
Här följer exempel några inititativ. 

Vinnova-pengar ska kickstarta svensk IoE 
Internet of Things är inriktningen på ett av fem nya program som fått klartecken från 
Vinnova att etableras inom den nationella satsningen på strategiska innovationsområden, 
en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Satsningen avser att samla krafter 
från näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor för att stärka landets 
konkurrenskraft. Förutom Vinnova är det Energimyndigheten och Formas som fattar 
besluten om vilka initiativ som ska finansieras. 

När de tre instanserna har bedömt förslagen på innovationsområden har de bland annat 
tagit hänsyn till tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet och om området 
har förutsättningar att bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenskt 
näringsliv.  

Det är konstellationer av representanter från den akademiska världen, näringsliv och 
offentlig sektor som koordinerar programmen. Inom varje program hålls öppna utlysningar 
där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation 
inom området. 

När det gäller området Internet of Things drivs det från Uppsala universitet och gruppen 
av ett 40-tal aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor koordineras av Östen 
Frånberg. Här har den första utlysningen offentliggjorts under juli där de fokuserar på att 
attrahera sökande med projekt som inriktar sig på att lösa gemensamma utmaningar 
inom säkerhet, robusthet och infrastruktur. Programmet har ansökt om en total budget om 
185 miljoner kronor under två år, varav hälften ska komma från Vinnova och andra halvan 
från industrin. 

De andra fyra områdena som nu ingår i satsningen är folksjukdomar, IKT elektroniska 
komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter 
och tjänster. 

Källa: Vinnova, vinnova.se, Uppsala universitet, uu.se 

Intel placerar IoT-center i Kista 
Under namnet IoT Ignition Lab Stockholm har Intel öppnat ett forum i Kista avsett att visa 
på möjligheterna och driva på utvecklingen av Internet of Everything. Tillsammans med 
svenska spetsteknikföretag visar de bland annat upp lösningar för att göra infrastruktur 
och samhällsbyggnadssektorn smartare och effektivare med hjälp av nätverkskopplade 
sensorer och inbyggda system. 

Bland de svenska företagen och organisationerna märks bland annat Clavister 
(clavister.com), Coor (coor.se), Teliasonera (telia.se) och Sustainable Innovation 
(sust.se). 

Källor: elektronikbranschen.se, elektroniktidningen.se 

http://vinnova.se/
http://uu.se/
http://clavister.com/
http://coor.se/
http://telia.se/
http://sust.se/
http://elektronikbranschen.se/
http://elektroniktidningen.se/
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Malmö Högskola får drygt 100 miljoner för forskning inom IoT 
I våras beviljade KK-stiftelsen (kks.se) 36 miljoner för forskningsprojektet ”Internet of 
Things and People” till Malmö Högskola. I och med att näringslivet i regionen skjuter till 
cirka 40 miljoner plus att Malmö Högskola själv delfinansierar satsningen, räknar de med 
att ha en total budget på drygt 100 miljoner under de sju år som satsningen löper. 

Projektet är en så kallad forskningsprofil som ska bygga en internationellt 
konkurrenskraftig forskningsmiljö inom området. Det är primärt forskare från institutionen 
för datavetenskap och vid fakulteten för kultur och samhälle som kommer att vara 
involverade i projektet. 

De företag som medverkar i forskningsprofilen är Axis Communications (axis.com), 
CyberCom (cybercom.com), Data Ductus (dataductus.se), E.On (eon.se), IKEA 
Communications (ikea.se), Maingate (maingatesolutions.com), Sigma Connectivity 
(sigmaconnectivity.se), Sigma Technology (sigmatechnology.se), Sony Mobile 
(sonymobile.com/se), TerraNet (terranet.se), Verisure (verisure.se) och ÅF Technology 
(afconsult.com/sv). 

Källa: Malmö Högskola, mah.se 

Global tävling genererar över 800 IoT-idéer 
Det går inte att lämna in bidrag längre men det minskar inte intresset för Ciscos globala 
innovationstävling inom IoT - Innovation Grand Challenge. Fokus ligger på att premiera 
affärer och tekniker som bygger på IoT och har en total prissumma på 250 000 dollar. När 
tävlingen stängde för fler deltagare hade det kommit in över 800 bidrag. 

Bidragen som kom in rör sig om tidiga idéer, prototyper eller fungerande konceptmodeller 
inom någon av sektorerna undervisning, hälso- och sjukvård, tillverkning, energi, 
detaljhandel, transport samt smarta städer. 

De 19 bidrag som kvalificerar sig till semifinalen presenteras från och med den 1 augusti i 
år. 18 av bidragen utses av en jury medan ett av dem röstas fram  

Källa: iotchallenge.cisco.spigit.com/Page/Home 

Europeisk tävling om affärsidéer inom IoT 
Svenska entreprenörer har bjudits in att tävla om att utveckla idéer med Internet of Things 
i fokus tillsammans med likasinnade från hela Europa. Tävlingen anordnas av EIT ICT 
(European Institute of Innovation and Technology) och i potten ligger en total prissumma 
på 80 000 euro varav ett förstapris på 40 000 euro. Dessutom ingår stöd, affärsutveckling 
och mentorskap hos den lokala representanten för EIT ICT. För våra svenska deltagare 
är det Sting, Stockholm Innovation & Growth (stockholminnovation.com) 

Tävlingen är öppen för bidrag under hela september och de 10 utvalda bästa bidragen får 
presentera sina bidrag inför en jury vid finalen som går av stapeln i Stockholm den 13 
november i år. Inriktningen är att ta hand om tidiga idéer och lösningar, inlämnade förslag 
får max ha omsatt 24 000 euro under den senaste 12-månadersperioden.  

Källor: mobil.se, ideachallenge.eitictlabs.eu/it/ 

 

  

http://kks.se/
http://axis.com/
http://dataductus.se/
http://eon.se/
http://ikea.se/
http://maingatesolutions.com/
http://sigmaconnectivity.se/
http://sigmatechnology.se/
http://sonymobile.com/se
http://terranet.se/
http://verisure.se/
http://afconsult.com/sv
http://mah.se/
https://iotchallenge.cisco.spigit.com/Page/Home
http://stockholminnovation.com/
http://mobil.se/
http://ideachallenge.eitictlabs.eu/it/
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Intervju 

5a. Intervjuer: Katalysatorerna 

Östen Frånberg, Uppsala Universitet och Staffan Truvé, CTO på 
Recorded Future och ordförande Interactive Institute. 
Intervjuade: Östen Frånberg (ÖF), Uppsala Universitet och Staffan Truvé (ST), CTO på 
Recorded Future och ordförande Interactive Institute. Både Östen Frånberg och Staffan 
Truvé har lång erfarenhet från ledande positioner på strategisk och operativ nivå inom 
svenska och internationella teknikföretag. Båda var starkt bidragande i framtagningen av 
underlaget (agenda) som bidrog till att Vinnova beslutade om att skapa ett långsiktigt 
strategiskt innovationsprogram inom området Internet of Things. Arbetet med det 
strategiska innovationsprogrammet har påbörjats under sommaren 2014. 

Sammanfattad reflektion: 

Internet of Things ses som ett strategiskt viktigt område och Vinnova har därför utsett det 
som ett av totalt 11 områden som drivs inom det som kallas Strategiskt 
Innovationsprogram (SIP). Det arbete som kommer att drivas i SIP-IoT hämtar näring från 
det arbete som gjordes av den projektgrupp där Östen Frånberg och Staffan Truvé ingick 
och som presenterades i rapporten Nationell Agenda Internet of Things. Östen Frånberg 
är den som koordinerar arbetet i SIP-IoT. 

Det kommer att krävas en omfattande insats från flera håll för att Sverige ska kunna 
lyckas ta en ledande position inom IoT: från övergripande branschorganisation som driver 
samarbete och planering, via kompetensförsörjning och relevanta regelverk. Ett 
återkommande begrepp är ”överbryggande” - när det gäller tekniker, standarder och 
samarbeten. Allt för att undvika att det skapas silos av isolerade tjänster och system. 

Östen Frånberg och Staffan Truvé om … 

… nyckelfaktorerna för att få Sverige att bli ledande inom IoT 

ST: I dokumentet Nationell Agenda Internet of Things ser vi nödvändigheten av ett starkt 
modernt svensk ekosystem inom IoT med sex nyckelfaktorer: en nationell organisation 
som driver samarbete och planering, tekniska ramverk, möjliggörare, 
kompetensförsörjning, forskning och innovation samt lagar, regler och säkerhet. Det här 
är parallella processer som alla behöver komma igång. När vi skrev agendan gjorde vi 
det för flera aktörer och mottagare, alla med sina respektive ansvarsområden. Det finns 
ingen nyckelfaktor som är viktigare än någon annan. 

Det vi måste se till är att hitta en överbryggande standard och struktur - både på teknisk 
nivå och applikationsnivå. Vi måste undvika att bygga silos som inte kan kommunicera 
över gränserna. Här finns tillgängliga lösningar ner på protokollnivå men det finns inga 
standarder när det gäller implementation, övervakning och styrning (management). 

… utbildning och kompetens för att driva på utvecklingen 

ÖF: För att IoT ska ta fart i Sverige behöver vi mer kompetens både hos blivande och 
kommande civilingenjörer. Inte bara teorierna men också som en del av exjobben. På 
Uppsala Universitet har vi IoT som kurs inom civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik på 
prov. Men även redan yrkesverksamma måste utbildas, exempelvis skulle 
processingenjörer kunna vidareutbilda sig inom IoT med ungefär en termins utbildning. 
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Det finns också en nödvändighet i att väcka det tekniska intresset tidigt för att få bra 
ämnen till tekniker - redan inom gymnasiet och framför allt inom de teoretiska 
inriktningarna. 

ST: Utbildningarna måste täcka hela spektrat av behov - från beställarkompetens där det 
handlar om att förstå förutsättningarna och möjligheterna med teknikerna, till konkret 
hands on-utbildning där du lär dig utveckla effektiva kommunikationslösningar baserat på 
IPv6-stacken. Och att ingenjörsutbildningarna exempelvis kompletteras med IoT-
kopplade mastersprogram där du kombinerar hård- och mjukvarurelaterade 
frågeställningar. Ett intressant exempel är Halmstad Högskolas utbildning till 
mekatronikingenjör. 

… ansvaret för regelverk och lagstiftning 

ÖF: Post- och Telestyrelsen (PTS) har ansvar för tillsynen och sköter regelverk för 
mycket av internet redan i dag. Jag har presenterat IoT för dem ett flertal gånger så de är 
väl insatta i området så här finns en bra grund. Vi har motsvarande diskussioner på EU-
nivå inom ramen för i Horizon 2020 [program inom EU för att stimulera forskning och 
innovation, förf anm.] 

… potentialen i IoT 

ÖF: Det vi ser globalt är att IoT mognar. Man ser att lösningar realiseras. Enbart inom 
området Industrial Internet (II) räknas det med upp till 1,5 procents 
rationaliseringspotential. Så tittar vi in i framtiden är det här ett spännande område och 
industrin kan tjäna mycket på att ta sig till begreppet. Även inom privatmarknaden finns 
det tydliga produkter idag. Fenomenen gör att det kommer att ta en väldig fart. Vinnova 
fattade ett bra beslut. 

SF: Vi ser ett stort intresse från de flesta branscher: från de klassiska industrinäringarna, 
transport och logistik, handel, hälso- och sjukvård. När det gäller teknik och infrastruktur 
är alla de stora globala företagen aktiva. Och när det kommer till de stora 
produktföretagen inom exempelvis transport har de jobbat med att digitalisera sina 
produkter under de senaste tio åren, så de är väl förberedda. 

… arbetet och ambitionerna med SIP-IoT 

ÖF: Den första utlysningen från SIP-IoT:s sida är öppen och vi tar emot ansökningar om 
projekt, primärt fokuserade på kortare förstudier på sex till nio månader och med en 
budget på upp till en miljon kronor. Vi uppmuntrar projekt som identifierar och verifierar 
gemensamma lösningar inom säkerhet, robusthet, kommunikation och infrastruktur. 

ST: Vi hoppas kunna lokalisera de första konkreta goda exemplen inom Internet of Things 
i arbetet med SIP-IoT. De som kan visa vägen och ge andra inspiration med sina 
satsningar. Den budget på uppskattningsvis 40 miljoner kronor som hittills finns till 
förfogande får vi se som en form av kickstarter-pengar. 

Är det några händelser i omvärlden som har förändrat förutsättningarna för IoT 
sedan ni lade fram Nationell Agenda Internet of Things förra året? 

ST: Det som hänt är att de stora amerikanska aktörerna har börjat röra sig snabbare plus 
att begreppet och tankegångarna inom det som kallas Industrial Internet är nytt. Självklart 
blev Googles köp av Nest lite av en väckarklocka. Det är svårt att se exakt var på 
Gartners Hype-kurva som IoT-befinner sig just nu, men någonstans på toppen skulle jag 
tippa. 
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Intervju 

5b. Eldsjälen 

Magnus Melander, grundare av alliansen SMSE – Swedish M2M 
Service Enablers 
Intervjuad: Magnus Melander, grundare av SMSE (Swedish M2M Service Enablers) som 
verkar för att erbjuda svenska entreprenörer det nödvändiga utrymmet på den 
internationella arenan för att få genomslag och nå ut globalt. 

Magnus är en oberoende konsult med 30 års erfarenhet från ledande positioner på 
internationella företag inom kommunikations- och it-området – från IBM, Apple och 3Com 
– samt förflutet från riskkapitalbranschen i BrainHeart Capital. 

SMSE samlar idag fler än 30 entreprenörsdrivna företag inom Internet of Everything i en 
allians med tre huvudmål: utbilda marknaden, positionera Sverige som en central aktör 
inom IoE samt sälja och marknadsföra de anslutna företagen internationellt. 

Sammanfattad reflektion:  

Utvecklingen av Internet of Everything är densamma som internet gick igenom under de 
senaste 20 åren. Beslutsfattarna ute i företagen måste inse att IoE kommer att hända och 
använda sig av erfarenheter och slutsatser från internets utveckling. Okunskap kommer 
inte att vara en acceptabel ursäkt. 

Som entreprenör är utmaningarna att kunna nå ut internationellt och hitta en global 
kommersiell arena för att få ta del av de stora upphandlingarna och avtalen. Mycket av 
den framtida IoE-branschen kommer att definieras under de nästkommande två åren. 

Magnus Melander om … 

… den framväxande IoE-branschen 

Vi kommer att gå igenom samma process och faser som när Internet växte fram. Det är 
tre utvecklingssteg, tre ”vågor”. I den första vågen kopplade vi upp människor när nätet 
växte fram, nu kopplar vi upp maskiner. Den andra vågen: effektivisering av 
affärsprocesser, det vill säga den operativa nyttan att göra saker snabbare, billigare. 
Den tredje vågen handlar om den strategiska nyttan av IoE – vilka nya processer, 
produkter och tjänster som kan utvecklas, hur vi kan få tekniken att stödja 
varumärkesbyggandet. 

Jag vill mena att vi befinner oss i den andra vågen just nu, IoE är en ”äldre tonåring” 
utvecklingsmässigt.  

… utmaningarna som svensk entreprenör inom IoE 

Genom att ge entreprenörerna förutsättningar att lyckas kommersiellt, ser vi till att 
Sverige kan positionera sig som stark IoE-nation. Det händer ute på barrikaderna, inte på 
universiteten, inte i forskningslabben. Med all respekt, det är kloka, duktiga människor 
inom den akademiska sidan men det är två helt olika världar vi rör oss i.   

Jag brukar säga att entreprenörerna ska vara försiktiga med att bli ”bidragstagare”, du 
måste lägga ner mycket tid och kraft på att formulera underlagen för det finansiella 
stödet. Tid och kraft som måste tas från annat. 
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Jag har jobbat så mycket med entreprenörer genom åren att jag känner väl till deras 
situation. Tidigare var reaktionen hos kundföretagen den bekanta: ”det här är intressant, 
hör av dig när det händer”. Även om vi ibland fortfararande stöter på den reaktionen har 
tongångarna ändrats. Intresset är konkret, kundföretagen har förstått och börjat med sina 
första testprojekt.  

De stora upphandlingarna och formeringarna börjar ske nu. Om två år är det klart. Vi 
måste vara snabbfotade som entreprenörer och som land om vi ska kunna ta en ledande 
position. 

… utmaningen med att ta fram framgångsrika lösningar  

Den stora utmaningen är komplexiteten. En IoE-lösning består ofta av en kombination av 
komponenter från åtminstone tre industrier. Första steget är insamling av data, därefter 
informationshantering där data ska verifieras och förädlas och till sist 
distribution/integration till andra system. 

Det är utmaningen men också där den största möjligheten finns för våra 
entreprenörsföretag. Att ha kunskap om branschen, tekniken och affären. 

… beslutsfattarna på kundföretagen 

När internet växte fram var du förlåten som beslutsfattare om det var så att du missade 
att se möjligheterna direkt. Utvecklingen och konsekvenserna var så omvälvande att det 
var i princip omöjligt att förutspå. Med IoE är läget annorlunda; det är inte ett nytt internet, 
det är detsamma som vi redan har och det kommer att hända. Punkt. 

Erfarenheterna och indikationerna finns redan att ta fasta på. Kort sagt: den som missar 
tåget den här gången får sparken. 

Jag har sammanfattat mina rekommendationer om var beslutsfattarna bör starta sin 
omvärldspaning i min e-bok ”What decision makers need to know about M2M aka the 
Internet of Things”. Det är fyra punkter: 

1. Det finns mycket att lära om hur saker kommer att kopplas till internet och vad 
resultatet kommer att vara, enbart genom att se hur det gick till när vi började 
ansluta människor och företag till nätet för tjugo år sedan. 

2. Det finns många begränsade M2M-lösningar på plats redan som primärt 
använder sig av trådbunden kommunikation för att koppla samman miljontals 
enheter. Lär av de många branschspecifika och generella lösningar som redan 
finns på plats. Ha dock i åtanke att dessa sällan förädlar data utan enbart 
förmedlar dem vidare till ett målsystem. 

3. Mobiloperatörerna har redan cirka 150 miljoner (2013) mobila M2M-abonnemang 
och rapporterar en tillväxt på mellan 20 och 40 procent årligen (2013). Kunderna 
omfattar allt från stora installationer för att hantera elmätare, bilar och 
lastcontainrar till enskilda videoinstallationer för att övervaka sommarställen. 

4. Den generella trenden inom IT påverkar givetvis M2M och IoE högst påtagligt. Vi 
nås dagligen av exempel som molnlösningar, LTE-baserade nätverk, smarta 
telefoner, surfplattor likväl som öppna api:er och open source-verktyg. 
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… det som står högst på agendan hos SMSE – Swedish M2M Service Enablers 

Just nu läggs mycket tid och engagemang på tävlingen Idea Challenge 2014. Det är ett 
EU-initiativ där innovatörer och startup-företag tävlar med sina bidrag inom åtta kategorier 
där Internet of Everything är ett av dem.  

Jag skulle inte bli förvånad om det kommer att dyka upp mellan 100 och 200 bidrag så 
bedömningsprocessen kommer att bli ett digert arbete. Det här en utmärkt möjlighet att 
visa vad Sverige kan inom IoE. 

Ytterligare ett projekt går under arbetsnamnet ”Things”. Det är ett samarbete med 
affärsinkubatorn Sting (Stockholm Innovation and Growth) där vi tar fasta på 
demokratiseringen av tillverkningsprocessen som vi ser i Maker-rörelsen och tar den 
ytterligare ett steg: att erbjuda en konkret plats och plattform för den väldigt tidiga 
innovationsprocessen med tillgång till professionella resurser. 

Mycket tid läggs också på att hitta förutsättningarna att intresserade medlemmar i SMSE 
ska kunna medverka på M2M Alliance årliga konferens. Jag vill påstå att det är det enskilt 
viktigaste forumet för M2M- och IoE-entreprenörer i Europa. År 2013 var vi 14 företag på 
plats med hjälp av stöd från Business Sweden. 

Speciellt intressant är också vårt första industriinitiativ inom SMSE. Vi har samlat en 
grupp bestående av entreprenörer, it-specialister och brukare från en specifik bransch, i 
det här fallet fastighetsbranschen. Vårt mål är att ta fram en öppen standard och plattform 
för tjänsteutveckling via nätet för fastighetsmarknaden. Vi kommer att bjuda in till ett 
hackathon i mindre skala under hösten för att testa förutsättningarna och det tidiga 
arbetet. Men ambitionen är att så småningom anordna världens största hackathon för 
entreprenörer att utveckla fastighetsrelaterade IoE-tillämpningar. 

… framtiden för IoE och SMSE – Swedish M2M Service Enablers 

När vi nått så långt att vi passerat den tredje vågen – där fokus på den strategiska nyttan 
är självklar - kommer också IoE att vara irrelevant som egen definition och nisch. Precis 
som internet är idag. Den utgör en central beståndsdel för i princip all verksamhet i dag, 
men är ointressant som egen företeelse. 

När det gäller alliansen SMSE är vi pragmatiska. Den kommer också att försvinna så 
småningom. Se det så här: vem skulle vilja vara med i Vinylplatteföreningen idag 
egentligen? 
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Intervju 

5c. Entreprenören 

Mikael Ahlström, parallellentreprenör  
Intervjuad: Mikael Ahlström (MA), parallellentreprenör inom den digitala media- och 
tjänstesfären. Grundare och delägare av företagsgruppen Sprout Park med intressen i 
bland andra utbildningsföretaget Hyper Island, startup-klustret SUP46 och den digitala 
fullservicebyrån Britny. Ledamot i styrelsen för Transportstyrelsen, myndigheten med 
ansvar för regelverk och genomförande av tillgänglighet, kvalitet och hållbarhet inom alla 
transportslag på sitt bord men också framtidsfrågor om hur digital teknik kan stödja 
morgondagens infrastruktur. 

Här följer hans tankar och reflektioner om förutsättningarna för entreprenörerna inom den 
digitala sfären just nu när det gäller Internet of Everything (IoE) och Tingens Internet 
(IoT).  

Sammanfattad reflektion:  

Den ”digitalt skolade” entreprenören måste vara medveten om att det är två miljöer och 
kulturer som samverkar inom IoT: den klassiska produktutvecklingen med stora 
investeringar inom väl etablerade företag och strukturer, samt den flexibla, digitala 
tjänsteutvecklingen. 

Som innovatör och startup gäller det att se utmaningarna som finns och skilja små 
”fönster av möjligheter” från varaktiga trender samt inse det omöjliga i att både definiera, 
utveckla och skörda frukterna i en ny bransch stadd i snabb utveckling. 

Mikael Ahlström om … 

… dagens digitala tjänsteorienterade marknad 

Trenden att utveckla digitala tjänster, det vill säga värdeskapande digitala funktioner är 
en mogen marknad. Här finns allting på plats: erfarenheten och verktygen för utveckling 
av webb- och mobilbaserade applikationer, plattformarna för att marknadsföra och sälja 
dem samt strukturerna och aktörerna för att utvärdera och finansiera initiativ. I många fall 
är det entreprenörer som gör sin ”andra resa”, det vill säga redan har erfarenheterna från 
en tidigare ”startup-etablering-stabilisering-exit”. 

… möjligheterna med Alltings Internet och Tingens Internet 

Internet of Things handlar om produkter och deras utveckling och förädling i ett digitalt 
sammanhang. Eftersom vi befinner oss tidigt i nischens utvecklingscykel handlar de 
första initiativen primärt om förädling av befintliga produkter på etablerade marknader. 
Därför är det svårt att se en ”hockeyklubbseffekt” inom IoT i dagsläget. I stället kommer vi 
att se en kontinuerlig tillväxtkurva under lång tid. 

… nödvändigheten av gemensam mark för produktutveckling 

Utifrån den digitala entreprenörens perspektiv har tingen sitt ursprung i en annan 
bransch. Där tingen själva är det utmanande att utveckla, det vill säga klassisk 
produktutveckling. Tidigare har entreprenören kunna hålla i hela innovationsprocessen 
själv - nu är det andra förutsättningar. Inom IoT är det till en början samma kreativa 
process, det är ett bekant kluster man rör sig i. Samtidigt finns det en helt parallell 
verksamhet i produktutvecklingsspåret. Det är här vi måste hitta standarderna för att 
kommunicera och samarbeta mellan de två ”utvecklingsmiljöerna”. 
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Vi landar helt enkelt i en utveckling av en hel bransch och där finns det mycket att göra: 
kommer man att ”smälta samman” två olika sätt att utveckla eller utgå från de stora 
företagens produktutvecklingsprocesser och lägga till nya anpassade processer. 

… utmaningarna att etablera en ny bransch 

Vi ser två skilda kulturer - de som kan och förstår industriinvesteringar samt motsvarande 
på den digitala marknaden. Enligt mig har de som finns på den ”digitala sidan” 
flexibiliteten och mindset på plats, men de befinner sig på någon annans territorium. 

Det finns en utmaning i själva tidpunkten som IoT-trenden befinner sig i just nu. Vi är i 
början av utvecklingen av en ny marknad och det enda vi vet med säkerhet är att 
förutsättningarna kommer att förändras. Det är viktigt att förstå för en startup på en ny 
marknad att du inte kan både definiera, utveckla och skörda frukterna från den. IoT 
kommer att vara testmarknad för väldigt många. För branschen är det ett välkommet 
riskkapital men glöm inte bort att det också är en ”utbildningspeng”. 

Vi måste kunna skilja små ”fönster av möjligheter” från mer genomgripande trender och 
förhålla oss till dem. Det är endast en blinkning i IoT:s historia där vi gick omkring med 
armband som exempelvis Nike Fuelband och Jambone Up. Det är datan, informationen 
som de samlar in som vi vill åt, det är det vi kan omvandla till värde och underlag för 
beslut. Redan nu finns det sensorer i form av ”gnuggisar” som appliceras direkt på huden, 
i framtiden kommer de vara inopererade. 

… de finansiella förutsättningarna 

Det finns en finansiell osäkerhet i att värdera initiativ inom IoT just nu. Å ena sidan vet de 
digitala entreprenörerna om förutsättningarna och riskerna att misslyckas med en digital 
tjänst, det går att tolka och agera utifrån kända tecken och indikatorer. Å andra sidan, vad 
är kostnaderna och riskerna när det handlar om att utveckla en produkt? 

… betydelsen av att utmana vedertagna perspektiv 

Tile (thetileapp.com) är ett intressant exempel. Tekniken att fysiskt sätta på en enhet på 
något du vill spåra har tidigare varit för stor. Men med ett nytt perspektiv: Tile är en 
sändare inom ett wifi-nät, med möjlighet att koppla samman andra Tile-användares wifi-
nät via mobilt bredband. Det perspektivet gör att man helt kan ändra tjänstens 
förutsättningar och struktur: du får en ny, organisk infrastruktur. Steget därifrån att få olika 
typer av utrustning och enheter att samverka inte enbart genom datautbyte utan även 
som delar i en infrastruktur.  

Författarens not: Tile är en sändare/mottagare i miniatyr som kan fästas eller hängas på 
ägodelar du inte vill tappa bort. Genom en mobil applikation och ditt trådlösa nätverk kan 
du spåra och hitta Tile-försedda ägodelar, men även nyttja andra Tile-ägares egna 
nätverk för att lokalisera försvunna ägodelar utanför din egen ”räckvidd”. 

Personligen, hur håller Mikael Ahlström sig uppdaterad om Alltings Internet 

På SUP46 är vi koncentrerade på digitala, skalbara lösningar med globala ambitioner. 
Även om tecknen inte är tydliga i dag, vet jag att IoT kommer att dyka upp bland våra 
startup-företag. De som tidigare ”tjänstefierade” digitala lösningar kommer att snappa upp 
dessa tidiga rörelser. Sedan finns det ett extremt väl utvecklat ”känselspröt” i form av 
Entreprenörsspåret på Hyper Island - här ser vi omkring 2 000 affärsidéer formuleras 
varje år. 
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Intervju 

5d. Utvecklarna - det digitala tjänsteföretaget 

Mikael Zackrisson, marknads- och kommunikationschef och Peter 
Sandberg, projektledare och affärsutvecklare på Ziggys Creative 
Colony 
Intervjuade: Mikael Zackrisson, marknads- och kommunikationschef och Peter Sandberg, 
projektledare och affärsutvecklare på Ziggys Creative Colony. Ziggys Creative Colony är 
en digital byrå på Södermalm i Stockholm som jobbar med tjänsteutveckling, det vill säga 
utvecklar deras kunders närvaro och affär i ett digitalt sammanhang. Deras föredragna 
arbetssätt är agilt (lättrörligt) och iterativt. De intresserade och positionerade sig tidigt 
som en aktör inom Alltings Internet (IoE) och Tingens Internet (IoT). Mikael Zackrisson 
och Peter Sandberg har båda lång erfarenhet av Internet och den digitala media- och 
tjänstebranschens utveckling som aktörer, entreprenörer och bevakare av dem. 

Här följer deras tankar och reflektioner om förutsättningarna för de digitala 
tjänsteföretagen just nu när det gäller Alltings Internet (IoE) och Tingens Internet (IoT).  

Sammanfattad reflektion:  

Det är fortfarande tidigt i utvecklingen av Alltings Internet (IoE) och kundföretagens 
initiativ präglas av en förberedande och utvärderande hållning i form av workshoppar och 
mindre projekt.  dagsläget råder det ingen brist på specialistkompetens inom IoE, utan 
det är generalister med förståelse för affären som primärt efterfrågas. 

Teknikföreträdarna spelar en stor roll i förverkligandet av Internet of Everything - inte bara 
som leverantörer av de tekniska lösningarna utan även som kraft för att driva de 
genomgripande frågorna som innovationsklimat, etiska regler för användande av data 
och andra regelverk som exempelvis en nationell informationspolicy.  

Mikael Zackrisson, Peter Sandberg på Ziggys Creative Colony om … 

… att förhålla sig till Tingens Internet (IoT) 

Tingens Internet kommer att vara en delmängd av den totala digitala närvaron. Vi ser en 
framtid där allt är uppkopplat. Lösningarna och erbjudandena har gått från traditionell 
webb till responsiv webb. Nu tas nästa steg i det vi kallar den responsiva verkligheten, 
där det digitala och fysiska smälter samman. Det kommer att ge upphov till nya tjänster 
och upplevelser från företag, myndigheter och samhället i stort. Med hjälp av sensorer 
kommer upplevelsen att anpassas utifrån sammanhanget och individen. 

… att etablera sig i en framväxande bransch 

Det handlar mycket om att introducera möjligheterna för kundföretagen. Vi har ett konkret 
erbjudande inom området för "uppkopplade saker”, en workshop-serie vi kallar Innovation 
Spark. Det är ett sätt att identifiera nya affärsmöjligheter för företag när deras produkter 
har förutsättningar att bli uppkopplade. 

… (det tidiga) intresset från kunderna 

Generellt sett är det nog ett fåtal som aktivt funderar kring frågan [om Alltings Internet] i 
dagsläget. Det är en stegvis implementering av tekniken och det är först när (IoT-
anpassade) komponenter finns som företagen börjar tänka och agera.  
Inom detaljhandeln finns ett intresse även om inget konkret projekt har landat än. Här 
finns det ingen motsättning i kopplingen mellan den digitala och fysiska verkligheten utan 
det handlar om att etablera en optimal, sammanhållen kundupplevelse. 
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Från industrins sida är den stora frågan är vad som händer när man introducerar 
värdeadderande egenskaper till en ”korkad” produkt. Ett exempel är företaget som i dag 
levererar industriella diskmaskiner och pumpar, men som kommer att förändra sin 
affärsmodell och sälja funktion i stället för enheter. 

För att sammanfatta: mer en evolutionär än revolutionär implementation. 

… att hitta och bibehålla kompetens och konkurrenskraft  

Informationsinhämtning och delning av information är inget problem i dag. Utmaningen är 
som alltid balansen att etablera sig inom ett framväxande område (med rätt kompetenser) 
och få en affärsmässighet i det. 

Det har inte dykt upp någon tydlig efterfrågan på rena IoE-specialister i dagsläget, det 
handlar mer om att lokalisera generalister som förstår frågeställningarna och affären. En 
av anledningarna kan vara att det är ett teknikdrivet område som fortfarande är i sin linda; 
de som har kunskapen om affären testar sig fram i mindre projekt. 

… plattformar och forum för erfarenhetsutbyte 

På företagsnivå, bland konsulter och byråer, delar vi inte information sinsemellan utan vi 
ser det av förklarliga skäl som affärsfördelar. Däremot delar ”techmänniskorna” mycket av 
sin kunskap. Det finns flera tillgängliga lokala forum för erfarenhetsutbyte som Tech 
Meetup, Stockholm Makerspace och IoT Stockholm som vi driver själva. 

Just nu är är det inga problem att hitta vare sig folk, forum eller plattformar för 
erfarenhetsutbyte. Ännu har det inte utkristalliserat sig någon klar ”ledare” eller 
huvudforum. 

… hinder och möjligheter för förverkligandet av Alltings Internet 

Det är en stor fråga som rör allt från innovationsklimat och genomgripande tillväxtfrågor. 
Vi har byggt vårt digitala välstånd på gamla statliga initiativ och strukturer som Telia, 
hemdatorrevolutionen. Nu står vi inför ett skifte där en mängd tekniska prylar landar i 
händerna på människor. Politikerna måste kunna förhålla och agera utifrån detta. 

Så om vi tror att den här trenden är viktig för vår utveckling och välstånd måste vi aktivt 
jobba för den. Den digitala perspektivet måste ingå i allt. Här har vi (teknikföreträdarna) 
ett ansvar i att visa på att det bidrar till ökad samhällsnytta. 

I Sverige är vi fortfarande fokuserade på infrastruktur - inte digital utveckling och 
innovation. Här påminner förhållandena för Alltings Internet (IoE) ungefär som när 3G 
introducerades - man visste att infrastrukturen behövdes men inte till vad. 

Alltings Internet kommer att hända - vårt agerande och handlingar kommer att registreras, 
oavsett om vi vill eller inte. Nyckelfrågan är hur vi väljer att använda data. Det finns etiska 
regler inom medicin, men inom teknik och it saknas det. 

Teknikutveckling och entreprenörskap ligger oftast före lagstiftning. Vill vi att den positiva 
utvecklingen ska hända måste vi också sätta upp ramar för att det ska hända. Ramarna 
behövs för att säkerställa att det händer på ett bra sätt. 
Ser vi data och information som infrastruktur - då har vi också något att bygga tjänster på. 
Det behövs en nationell informationspolicy hur vi delar, samkör och analyserar olika 
datakällor. Det kan bli en push i rätt riktning för att öka utvecklingstakten.  
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6. Begreppen och teknikerna 

Här hittar du korta förklaringar av de begrepp, tekniker och koncept som används i 
rapporten. För fortsatt läsning och orientering rekommenderar vi avdelningen Källor och 
fördjupning sist i denna rapport. 

Internet of Everything, IoE, Alltings Internet 

Källa: cisco.com (fritt översatt i del av rapportförfattaren). Internet of Everything (IoE) eller 
Alltings Internet (sv) är tekniker, tjänster, produkter och koncept som gör det möjligt för 
människor, processer, data och saker att kopplas samman och interagera på ett sätt som 
tillför värde, förbättrar upplevelserna samt medför möjligheter ekonomisk tillväxt för 
företag, individer och länder. Internet of Everything kan ses som en förlängning och 
förädling av konceptet Internet of Things. 

Cisco ser fyra delar som utgör helheten 
Alltings Internet: Människan, Processer, Data 
och Ting.  

Människan. I Internet of Everything kommer 
människan att kunna ansluta till internet på 
flera sätt. I dag använder vi kända typer av 
enheter som smarta mobiler, surfplattor och 
datorer och nyttjar bekanta applikationer som 
webbläsare och sociala medier. Allt eftersom 
Internet of Everything utvecklas kommer vi att 
anslutas på nya, mer värdeskapande sätt. 
Exempelvis kommer en patient att kunna 
svälja ett piller som känner av och rapporterar 
hälsotillståndet till läkaren över en säker 
internetförbindelse. Enligt 
undersökningsföretaget Gartner kommer 
individen själv att utgöra en nod på internet, 
bärande både statisk information och ständigt 
uppdaterad aktivitetsbaserad data. 

Data. Med Internet of Things (IoT, se nedan) samlar enheter data och skickar dem vidare 
till en central källa där den bearbetas och analyseras. Allt eftersom möjligheterna hos 
dessa insamlande enheter vidareutvecklas, kommer de att bli allt ”intelligentare” och 
själva står för delar av bearbetningen av data till användbar information. Inom Internet of 
Everything är denna omvandling av data till information redan innan den når användaren 
viktig eftersom det ger oss möjlighet till snabbare, mer välgrundade beslut, likväl som den 
ger förutsättningar för bättre kontroll över miljön. 

Ting. Den här gruppen består av fysiska enheter som sensorer, datorer och annan 
hårdvara och tillgångar som är anslutna både till internet och till varandra. Inom Internet 
of Everything kommer dessa ting att känna igen nya dataflöden, kunna anpassa sig 
utifrån sammanhanget och leverera empirisk information för att stödja människa och 
maskin att fatta mer relevanta beslut. Exempel på sådana ting kan vara inbyggda 
sensorer i byggnader och engångssensorer placerade på vardagsföremål som 
mjölkkartonger. 

Process. Processen spelar en viktig roll i hur var och en av dessa delar - Människa, Data, 
Ting - interagerar för att skapa värde i denna nätverksbaserade miljö som utgör Alltings 
Internet. Med rätt processer blir varje nod mer relevant och bygger på värde eftersom 
korrekt information levereras till rätt mottagare, på rätt sätt och i rätt tid. 

Människan, Data, Ting och Processer. Fyra 
komponenter som utgör helheten i Internet of 
Everything enligt Cisco. Källa: The Internet of 
Everything - How More Relevant and Valuable 
Connections Will Change the World (Cisco, 2012) 
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Internet of Things, IoT, Tingens Internet 

Källa: wikipedia.org (fritt översatt i del av rapportförfattaren).  Internet of Things (IoT) eller 
Tingens Internet (sv) beskriver sammankopplingen av unikt identifierbara datorer, eller 
”datorlika” enheter på Internet i dag, oavsett om de hanteras av en människa eller inte. 
IoT förväntas erbjuda avancerade sammankopplingsmöjligheter av enheter, system och 
tjänster utöver dem som vanligen beskrivs inom M2M (Machine2Machine, se nedan) och 
omfattar flertalet protokoll, områden och tillämpningar. Sammankopplingen av dessa 
integrerade enheter (”Ting”) förväntas innebära en möjlig automatisering av processer 
inom i stort sett alla befintliga områden och branscher, plus att det öppnar för nya 
avancerade lösningar som exempelvis nästa generation av ”smarta elnät” (Smart Grids). 

Andra exempel på kommande tillämpningsområden för Internetanslutna ”Ting” är  
övervakning av hjärtimplantat, biochip inom djurhållningen i lantbruksnäringen, bilar med 
inbyggda sensorer för att styra och navigera, stödjande drönare för räddningspersonal. I 
dag finns exempel på smarta termostater och internetanslutna vitvaror som kan 
fjärrövervakas och -styras. 

Tack vare tingens ”osynliga” närvaro i Tingens Internet förväntas en mycket stor mängd 
enheter att vara inkopplade på Internet. Enligt undersökningsföretaget Gartner uppskattar 
de att cirka 26 miljarder enheter ska vara anslutna till Internet år 2020. Företagen Cisco 
och Ericsson anger siffror upp till 50 miljarder under samma period medan 
telekomföretaget ZTE:s beräkningar pekar på 100 miljarder! Oavsett det exakta antalet 
uppkopplade enheter, är teknikexperter och initierade internetanvändare överens om att 
uppkopplade, integrerade datorenheter du bär på dig kommer att ha en genomgripande 
positiv betydelse när vi när år 2025 (Pew Research Internet Project). 

Industrial Internet, II 

Källa: wikipedia.org (fritt översatt i del av rapportförfattaren). Industrial Internet (II) är en 
term ursprungligen presenterad av företaget General Electric och avser integration och 
styrning av komplexa industriella maskiner med hjälp av sensorer och program.  

Machine2Machine, M2M, Maskin2Maskin 

Källa: wikipedia.org (fritt översatt i del av rapportförfattaren). Machine2Machine (M2M) 
eller Maskin2Maskin (sv) är beskrivningen av tekniker som gör det möjligt för trådlösa och 
enheter anslutna via ledning att kommunicera med andra enheter av samma typ. M2M är 
ett generellt begrepp och är inte knutet till en specifik kommunikationsteknik eller -lösning. 
Framför allt används begreppet i företagssammanhang, snarare än i tekniska 
beskrivningar. M2M anses vara en central del av Tingens Internet (IoT) - se ovan - och 
har introducerats inom flera tillämpningsområden primärt för att övervaka och styra 
processer och leverans av tjänster. Exempel på branscher som använder sig av M2M-
lösningar märks industriautomation, logistik, energi, hälsovård och försvar. 

M2M har funnits och använts i olika former sedan introduktionen av nätverksanslutna 
datorer och föregår alltså den mobila kommunikationstekniken. Den mobila delen av M2M 
tog form 1995 då företaget Siemens etablerade en avdelning inom sin mobila 
telefoniverksamhet som utvecklade och introducerade en GSM-modul (M1) som gjorde 
det möjligt för maskiner att kommunicera mellan varandra via mobila nät. 

Internet Protocol version 6, IPV6. 

Källa: wikipedia.org (fritt översatt i del av rapportförfattaren) Internet Protocol version 6 
(IPv6) anses vara en av förutsättningarna för att visionen av Internet of Everything (IoE) 
ska kunna förverkligas. IPv6 är nästa generation av det idag helt dominerande protokollet 
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IPv4 som används för att kommunicera över Internet. Varje internetansluten enhet 
behöver ha en unik adress för att kunna kommunicera och dagens IPv4-protokoll kan 
hantera upp till drygt 4 miljarder adresser. Det är en begränsning som IPv6 löser eftersom 
det teoretiskt kan adressera upp till 3,4*10

38
 (3,4 gånger 10 upphöjt till 38) anslutna 

enheter. 

7. Källor och fördjupning 

 Wikipedia: Internet of Things (2014) - en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things 

 Cisco: Internet of Everything, How More Relevant and Valuable Connections Will 
Change the World (2012) - www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoE.pdf 

 Cisco: IoE At a glance (2013) - www.cisco.com/web/about/ac79/docs/IoE/IoE-
AAG.pdf 

 Cisco: Portal #internetofeverything (2014) - internetofeverything.cisco.com 

 Cisco: Över 200 miljarder kronor kan sparas inom svensk offentlig sektor på 10 år 
(2014) - www.mynewsdesk.com/se/cisco/pressreleases/cisco-rapport-oever-200-
miljarder-kronor-kan-sparas-inom-svensk-offentlig-sektor-paa-10-aar-946854 

 Machnation: The Development of the Internet of Everything (2014) - 
www.machnation.com/2014/06/machnation-publishes-ground-breaking-research-on-
internet-of-everything/ 

 m2mguiden.se: Vad är m2m? (2012) - www.m2mguiden.se/vad-ar-m2m/ 

 connectcompute.com: What decisionmakers need to know about M2M aka The 

Internet of Things (2013) – http://www.connectcompute.com/report-new/ 

 Pew Research Internet Project (2014) - www.pewinternet.org/2014/05/14/internet-of-
things/ 

 Wired: Why the Internet of Things will Disrupt Everything (2014) - 
archive.wired.com/insights/2014/07/internet-things-will-disrupt-everything/ 

 Fast Company: Behind GE’s Vision for the Industrial Internet of Things (2014) - 
www.fastcompany.com/3031272/can-jeff-immelt-really-make-the-world-1-better 

 Internet of Things Sverige (Facebookgrupp) - 
www.facebook.com/groups/273112942840150/ 

 Internet of Things (LinkedIn-grupp) - 
www.linkedin.com/groups?gid=73311&trk=groups_members-h-
dsc&goback=%2Eanp_73311_1406701732483_1 

 Twitter om #ioe, #iot …(Anpassad Twitter-sökning, alla språk) - 
twitter.com/search?q=%23iot%20OR%20%23ioe%20OR%20%23internetofthings%2
0OR%20%23internetofeverything%20OR%20%23m2m&src=typd 

 Twitter om #ioe, #iot …(Anpassad Twitter-sökning, endast svenska) - 
twitter.com/search?q=%23iot%20OR%20%23ioe%20OR%20%23internetofthings%2
0OR%20%23internetofeverything%20OR%20%23m2m%20lang%3Asv&src=typd 

 Fler inspirerande exempel hittar du i företaget Ciscos nyhetsavdelning för Alltings 
Internet: newsroom.cisco.com/ioe  
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