
GÖR VERKLIGHET 
AV DIN DIGITALA 
POTENTIAL. 



UPPKOPPLAT 
BEHÖVER INTE 

BETYDA SMART. 



Att ge produkter en digital och uppkop-
plad dimension kan innebära nya möjligheter 
och fantastisk potential. Men för att 
komma dit är det användarna, inte sakerna, 
som vi behöver fokusera på först. I det 
här dokumentet beskriver vi vår process 
för att utveckla smarta produkter med 
tydligt syfte och värde - från idé till 
produktion.

Trasslat in dig i tekniken? 

Se vår humoristiska film 

om en möjlig (?) nära, 

uppkopplad framtid.

www.semcon.com/smart

http://www.semcon.com/smart


IoT-världen spretar
Marknaden för uppkopplade och smarta pro-
dukter och tjänster innehåller mängder av 
alternativ för produktföretagen. Det finns 
vertikala lösningar för specifika mark-
nadssegment, exempelvis fordonsindustrin 
och smarta hem. Och så finns det horison-
tella moln- och hårdvarulösningar. Men de 
allra flesta system säljs separat. Kunderna 
måste därför själva ofta sätta ihop kom-
pletta system från olika leverantörer.

Smart

BUSINESS

USER TECHSemcon Smart knyter ihop
Semcon hjälper kunderna att navigera 
bland alla olika tekniska lösningar. 
Men det behövs mer än bara rätt teknik 
för en framgångsrik produkt. Semcon Smart 
förenar tekniken, användarupplevelsen och 
affärsmodellen i skapandet av attraktiva 
produkter med tydligt värde.  



ANVÄNDARE // AFFÄR // TEKNIK

Handlingsplan

En process för bättre precision
Semcons partnermodell för Smart innehåller 
alla delar som behövs för att skapa, bygga 
och använda en smart produkt. Hela resan 
stöds av vår förändringshanteringsprocess, 
som garanterar en lyckad intern implemen-
tation och support från alla viktiga 
intressenter i företaget. 



Genom användarstudier 

kan vi hitta de saker 

som verkligen skapar 

värde och luckor 

på marknaden där 

ingen är idag. 

”
- Karin Eklund, User Experience expert på Semcon 



1 Strategi & 
design

Smartmodellen inleder med en teknisk, 
användarbaserad och kommersiell strategi 
för att utveckla en smart uppkopplad pro-
dukt eller tjänst. Semcon har en unik 
kompetensmix och en beprövad process där 
vi guidar våra kunder genom workshops, 
presentationer och rapporter och skapar 
en konkret handlingsplan. Den innehåller 
är ett strategidokument, en systemarkitek-
tur och en steg-för-steg process för 
utveckling av nya och befintliga idéer 
och koncept. 



  

En initial analys som mappar befintlig 
status och vision inom uppkopplade och 
smarta produkter och tjänster. Arbetet 
anpassas efter kundernas övergripande 
strategi, varumärke och ambitioner.

Vi bedömer vilka erbjudanden som passar 
bäst för IoT och ökad intelligens. Det 
kan vara en specifik produkt, en produkt-
grupp eller ett helt nytt område. 

Situation och vision

Idéerna från innovationssteget utvecklas 
nu till tydliga och välavgränsade ämnen. 
Vi tittar på mixen av teknik, verksam-
hetsvärde och användarupplevelse medan vi 
utvecklar en strategi för de nya koncepten.

Semcon levererar strategin inklusive 
affärsmodell och systemarkitektur till-
sammans med en plan över hur strategin 
kan genomföras. 

Detta steg består av idéframtagning med 
Semcons beprövade metoder för produkt- 
och tjänsteinnovation. Det är en kreativ 
process där vi tar oss an problem från nya 
vinklar och perspektiv.

Innovationssteget använder resultatet 
från situationsanalysen och kombineras 
med användarstudier. Syftet är att få så 
mycket kunskap som möjligt om marknaden 
och användaren. Vi använder en blandning 
av kompetenser från såväl kunden som från 
Semcon för att ta hjälp av best practices 
och erfarenheter från olika branscher.

Innovation 

Strategiutveckling

Handlingsplan



De två saker 

som är viktigast 

vid ett teknikskifte 

är: timing och ett 

bra genomförande. 

”
-Jon Ullmark, IoT-strateg på Semcon



2 Utveckling & 
integration

Semcons utvecklingsarbete varierar med 
typen av projekt. En del projekt innebär 
utveckling av helt nya produkter. I andra 
fall arbetar vi med att integrera teknik 
i en befintlig produkt. 

Utvecklingsprocessen har tre steg:

• Prototyp
• Pilot
• Industrialisering



Prototypen är det första exemplet på de 
huvudfunktioner som den färdiga produkten 
kan erbjuda. Den är en mycket viktig 
utgångspunkt för ett utvecklingsprojekt, 
där alla intressenter samlas för att 
diskutera kring en verklig produkt.

Prototyperna baseras ofta på standard-
produkter och utskrivna delar från 
3D-skrivare. Detta förkortar processen 
och gör den kostnadseffektivare. 
 

Prototyp

Efter en första återkoppling på prototypen 
levererar Semcon en modifierad version 
som är mer lik den färdiga produkten. 
Denna andra version testas på en större 
målgrupp. Det ger värdefull återkoppling 
innan designen av en lösning färdigställs. 
Piloten ger också ett första tillfälle till 
datainsamling i större skala, där moln-
lösningen kan testas och den insamlade 
informationen bearbetas och visualiseras.

Pilot

I detta steg fastställs designen, och 
produkten utvecklas så att den är klar 
för produktion. Här kan vi exempelvis 
bädda in tekniken i produkten samt slutföra 
molnlösningen och produktgränssnittet.

Industrialisering



Vi använder mönster 

inom mjukvaruutvecklingen 

som är enkla att förändra 

och tillåter oss att 

vara flexibla tillsammans 

”
-Einar Sundgren, projektledare inom mjukvara och arkitektur på Semcon.

med kunderna. 



3 Drift & 
support

Många leverantörer ser inte driften av 
IoT-/Smart-lösningar som central, medan 
andra inte har  kompetensen att utveckla, 
underhålla och ge support för den här 
typen av lösningar. Semcon har ett kom-
plett drift- och supporterbjudande som 
innehåller:

• Teknisk support 
• Systemadministration
• Underhåll och uppgraderingar

Vi erbjuder även användningsanalys för 
uppkopplade produkter. Det ger bättre 
kunskap om kunden och hur de använder 
produkten. Informationen kan användas av 
produktägarna och utvecklingsavdelningen 
för att ta fram förbättringar som baseras 
på unik och verklig produktanvändning.



Involverande
förändringar

Semcon har en inarbetad process för förän-
dringshantering, där kunderna involveras 
under hela produktutvecklingen. Vi gör 
det av två skäl: 1) Vi tror att ett nära 
samarbete med kunderna ger de bästa 
produkterna. 2) Om alla intressenter 
involveras ökar det interna stödet för 
projektet, vilket förbättrar chanserna 
för framgång. 



Utveckling av nya, innovativa och smarta 
produkter kräver bred kompetens, bland 
annat inom elektronik och inbäddade 
system, användarupplevelser, design, 
tillverkning samt kvalitets- och verk-
samhetsstyrning. 

Vi på Semcon är vana av att ge kunderna 
råd i komplexa miljöer. Och vi har 
kunskaper inom ett brett spektrum av 
branscher. Vi har över 100 kompetenser 

som hjälper kunderna med hela projekt 
och har omfattande kunskaper och erfar-
enhet om alla steg i utvecklingen av 
IoT-ekosystem. Våra best practice-metoder 
hjälper dig att nå dina mål effektivare, 
snabbare och säkrare.//

Varför Semcon?



semcon.com/smart

http://www.semcon.com/smart

