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Koppla upp dina sensorer mot 
molnet, lägg till data från andra 
källor och gör något vettigt med 
informationen



Koppla samman maskiner, prylar och människor -
Skapa nya värden från data
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SAS IoT Impact Study, sept 2016

Förväntningar- Smarta uppkopplade produkter

Source: SAS IoT Impact Study, Sept 2016, Q: What does IoT or the 4th industrial revolution mean for your customer, your business, your competitors?
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Skandia Elevator 
Transportsystem för spannmålsindustrin

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sedan en tid har vi jobbat tillsammans med ett mycket intressant företag.Över hundra år gammal mekanisk verkstad som ligger i Vara-traktenVärldsledande inom transportörer och elevatorer för spannmålshantering inom lantbruk och industriFörsäljning i Skandinavien, UK, Europa inklusive forna Östeuropa, håller på att ta sig in i IndienOmsättning 2016 på 164 miljoner



Presentatör
Presentationsanteckningar
Systemöversikt över spannmålsanläggning utanför Lidköping 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Allt mer digitaliserat i lantbruketVäderstadverken - modern såmaskin Från terminaler i traktorn har bonden koll på ”allt”http://www.vaderstad.com/se/produkter/samaskiner/rapidcs



Skandia Elevator – vill behålla försprånget

Digitaliseringen pågår för fullt

Konkurrenter i lågkostnadsländer 
kommer en dag ha tillräcklig kvalitet

Fr.v: Jonas och Joakim Larsson, Produktionschef respektive VD på Skandia Elevator

Vidareutveckla 
värdeerbjudandet



Komma igång med smarta uppkopplade produkter

Inspiration Vision Ledarskap Kunskap Strategi Genom-
förande

Presentatör
Presentationsanteckningar
En modell som vi sett fungera



Inspiration Vision Ledarskap Kunskap Strategi Genom-
förande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Formulerat Kundbehov och problem som är värda att adressera 



Hur kan Skandia Elevators 
produkter och tjänster 

leverera mer värde?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Frågan vi ställde ossStartade med att lära oss mer om återförsäljare och kunder, alltså bönderna



Återförsäljare - behov och problem

Nationella återförsäljare -
systemintegratörer

Hur kan vi underlätta?
Hjälpa till nya intäkter?
Bli en värdefullare leverantör?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Naturligt att starta med den närmaste relationenRollen återförsäljarna har är … Generellt nöjda med det som Skandia Elevator levererade och det är ju braÅterförsäljarenServiceerbjudanden



Bonden - behov och problem

Bondens vardag – mycket att stå i 

Hur kan vi underlätta?
Hjälpa till nya intäkter?
Bli en värdefullare leverantör?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utifrån flera perspektiv och delar av bondens alla processerDet var BONDEN som verkligen gav information för att förstå behoven



Skandia Elevator - behov och önskemål

Den egna organisationen

Vad vill vi känna till om installerade 
produkter?
Vad kan vi åstadkomma då?

Reklamationer?
Underhåll och Service?
Produktutveckling?

Vilken ny position kan vi ta i marknaden?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skandia ElevatorKunskap om hur anläggningen användsNya värdefulla funktionerNy position i ekosystemet



Bönderna har långt större förväntningar på 
digitalisering av produkter än vad 
återförsäljarna kunde förmedla

Presentatör
Presentationsanteckningar
Har sett samma sak i andra industrivertikalerKundernas förväntningar är större än vad leverantören kanske anarHar du pratat med dina kunder om vad de förväntar sig? Längtar efter?



Inspiration Vision Ledarskap Kunskap Strategi Genom-
förande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dags att komma igång på riktigt – krävs ledarskap



Leda, involvera och engagera

VD

Sälj Marknad IT R&D Support/ 
Service Produktion

Affärsledningsfråga
Förändring – på alla plan
Involvera och engagera

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förändringsprojekt – få med sig ledningsgrupp och anställdaDet finns hinder att övervinnaFråga för företagsledningen - här om inte tidigare Involvera och engagera



Nya roller i ekosystemet

Gamla samarbetspartners –
De nya konkurrenterna?

Få dem med dig på resan!
Hjälpa dem ta nya positioner?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Återförsäljarna kan bromsa – har inte gjort omställningenIntäktsmodellÖkat tjänsteinnehåll, nya intäktströmmarFlytta kostnader



Inspiration Vision Ledarskap Kunskap Strategi Genom-
förande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Använda intern kunskap?Partners? Till vad och vilka?Rekrytering?



Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur använda intern kunskap?Partners? Till vad och vilka?Rekrytering?



Partnerval – Främst ett icke-tekniskt val?

Företagskultur och 
Samarbetsklimat

Kan behöva flera partners

Kostnadsstrukturer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Oförenliga som olja och vatten – inte bra



Inspiration Vision Ledarskap Kunskap Strategi

Presentatör
Presentationsanteckningar
Strategi tillsammans med utvalda partnersNy kunskap ger nya insikter och kommer att leda till förändringar



Iterativt - Minimum Viable Product

Och engagera kunder 
och återförsäljare



Inspiration Vision Ledarskap Kunskap Genom-
förande



Ny kunskap ger nya insikter och kommer att leda till förändringar

Användarupplevelsen nyckel till användning och framgång

Kom ihåg din målsättning

Kom igång!



Skandia Elevator - målsättningen är klar

Agritechnica nov 2017
Erfarenheter från piloter som gått under skörden 2017
Lansering av nya produkter och tjänster



Internet of Things 
Stora möjligheter men inte utan motstånd

Möjligheter – utgå från faktiska behov och problem

Det är en förändring – ledarskap är nödvändigt

Påverkar ekosystemet – Hitta sätt att få med de som vill på resan



Vad kan du erbjudan dina kunder 
när du kopplar upp dina produkter 
och gör dem lite smartare?

Hur kan vi på Berotec hjälpa dig? 

Carl Fredrik Kastengren
Business Consultant & IoT Evangelist

carlfredrik.kastengren@berotec.se
070 547 1562
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