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Livslang 
produkttilpasning? 
Søg vejledning 
hos os! 
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Smarte produkter 
og IoT er ikke bare 
produkter, der er 
koblet på nettet. 
Det er lige så meget kunden, 
der er koblet på produktet... 

Med smartphones er brugerne vant til at agere i en 
verden, hvor produkter er smarte. De har en forventning 
om, at de kan bruge andre typer af produkter på samme 
måde – f.eks. med brugertilrettede applikationer.
 

Med Internet of Things (IoT) er der uanede muligheder 
for at optimere produkter – også efter det har forladt 
produktionslinjen. Denne livslange produkttilpasning kan 
du få råd og vejledning om hos Alexandra Instituttet. 



4

Markedet for smarte produkter er i vækst, men 
danske produktionsvirksomheder ikke er kommet 
helt med på bølgen. Det er oplagt at udvikle 
serviceydelser, der kan stimulere væksten 
af smarte produkter og ydelser, mener professor 
Kaj Grønbæk.

Produkter koblet til nettet giver en række fordele ikke 
bare for forbrugeren, men også producenten. Det giver 
mulighed for løbende at optimere produktet i takt med, 
hvad forbrugeren efterspørger. Man kalder det “serviti-
zation” eller smarte produkter. 

Lærende produkter
Et aktuelt eksempel er Elon Musks internetforbundne 
Tesla. Elon Musk har bevidst undgået traditionelle bil-
designere og har bygget sine el-biler ud fra principperne 
i en smartphone. Det betyder, at deres styresystem og 
diverse applikationer kan opdateres og udvides løbende, 
og har givet nye “apps” som automatisk nødbremsning 
eller advarsel mod blinde vinkler. Netopkoblingen giver 
også et hurtigt feedback loop fra brugerne, så erfaringer 
fra de 60 millioner miles, som brugerne har kørt i Teslas 
Roadster-model, har kunnet bruges som læring til at 
forme den nye S-model.  

“I Tyskland kalder man det den fjerde industrielle revolu-
tion. Den er drevet af nettet og betyder, at den virkelige 
verden og den virtuelle verden vil smelte sammen til 
det, vi kalder Internet of Things. Fremtidens industri-
produktion vil være karakteriseret ved at være stærkt 
integrerede produkter og services, hvor en stor del af 
funktionaliteten kommer via opkoblingen til en Product 
Cloud. Det bliver såkaldte hybrid-produkter,” siger Kaj 
Grønbæk.

Ikke kun produktionsoptimering
Det er derfor vigtigt, at virksomhederne ikke har tun-
nelsyn og kun fokuserer på optimering af produktionen, 
men også ser på, hvordan man kan skabe nye produkter 
og services ved hjælp af nye teknologiske muligheder.

Vi står over for 
den fjerde industrielle 
revolution
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“Det er ikke nok bare at optimere produktionen; man 
skal også tænke på produktinnovationen. Vi har set 
mange eksempler på virksomheder, der har en pro-
duktlinje, som de er blevet ved med at optimere, mens 
produktet, der produceres, langsomt bliver irrelevant. 
Vi har set det inden for musik og film, der er gået fra 
fysiske produkter som dvd’er og cd’er til streaming med 
spillere som Netflix, HBO, Spotify og Wimp,” forklarer 
Kaj Grønbæk.

Stort potentiale i Danmark, men brug for hjælp
Sammenlignet med lavtlønslande har Danmark et 
potentiale i forhold til at opgradere de solide fysiske 
produkter til at være smarte produkter, der er koblet på 
nettet, eller produkter, der kræver avanceret produktion 
og nye it-services, som netop kan udnytte de kompe-
tencer, vi har i landet.

Men mange af virksomhederne er ikke forberedte. Det 
bliver bekræftet af et teknologisk fremsyn fra GTS-
institutterne, der konkluderer, at mens det globale 
marked for smarte produkter vil være i voldsom vækst 
(“10 trillion dollar business) over de kommende år, så er 
flere af virksomhederne ikke forberedte.

“Mens markedet er i kraftig vækst, så tøver danske 
produktionsvirksomheder. Det skyldes bl.a., at der 
kræves en helt anden form for kompetenceopbygning 
i virksomhederne, der laver smarte produkter. Det kan 
være en barriere pludselig at skulle skifte til at opruste 
en virksomhed, der traditionelt har haft flest smede 
til at have it-folk. Men vi risikerer at sakke bagud både 
teknologisk, organisatorisk og forretningsmæssigt,” 
siger han.

Behov for at udvikle teknologiske services
Der er derfor behov for at hjælpe virksomhederne på 
vej. Det er vigtigt at udvikle en række teknologiske ser-
vices, der hjælper virksomheder med at omstille deres 
produkter. Det kan være ydelser, der f.eks. hjælper virk-
somhederne med at forstå og udnytte nye teknologier, 
der kobler fysiske funktioner med it-funktionaliteter.
Det kan også være servitization-modeller, altså at for-
stå, hvordan man transformerer leverancer fra produkt 
til en service.

“Vi skal hjælpe virksomhederne med at indføre en 
integreret internet-tankegang, Det er nødvendigt, hvis 
de skal realisere de nye potentialer, der ligger i deres 
produkter gennem servitization. Smarte produkter er 
kendetegnet ved eksisterende og nye produkttyper, 
hvor produktet udvides med elektronik, sensorer, net-
værkskommunikation og softwareteknologier. Det gør 
det muligt at integrere produkterne i et større økosy-
stem af sammenhængende produkter, der kan arbejde 
sammen, monitoreres, kontrolleres og optimeres gen-
nem product cloud og de gængse internet-kommunika-
tionsstandarder,” forklarer han.

Kaj Grønbæk er professor ved Institut for 
Datalogi på Aarhus Universitet og labchef 
for Interactive Space Lab på Alexandra 
Instituttet.
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Augmented reality gør det lettere at oplære 
medarbejdere i brug af nye industrimaskiner 
– og nemmere at vise, hvordan en maskindel 
skal repareres.

Augmented reality 
i produktionen 
hos Grundfos 

Hvordan gør man det nemt for industrimedarbejdere 
at omstille sig til nye samleprocesser eller at gennem-
skue, hvilken maskindel, der skal skiftes, når f.eks. en 
pumpe skal repareres? 

Det er en udfordring for mange industrivirksomheder, 
herunder også Grundfos, der i samarbejde med Ale-
xandra Instituttet, forskere fra Aarhus Universitet og 
industrisamarbejdet MADE har udviklet prototyper på, 
hvordan man bruger augmented reality.

Giver virkeligheden et digitalt lag
Augmented reality (AR), der i  øjeblikket står på tærsk-
len til det store, brede gennembrud, giver virkeligheden 
et digitalt lag ved at kombinere data fra den fysiske 
verden med digital 3D-grafik. På den måde bliver vir-
keligheden udstyret med et ekstra lag information, når 
medarbejderen kigger på et produkt igennem en tablet, 
smartphone eller briller.
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Teknologien har hidtil været brugt inden for underhold-
ning og som forskningsprototyper. Men augmented 
reality har også store potentialer inden for arkitektur, 
industri og til turistoplevelser. I virksomheder kan det 
bruges til undervisning, træning og online støtte, når en 
medarbejder skal ud i mere avancerede opgaver. 

Kan bruges til oplæring af medarbejdere
I pilotprojekterne hos Grundfos kan man bruge aug-
mented reality til oplæring og videreuddannelse af 
medarbejdere.

Eksempelvis blev laminerede ark med instruktion eller 
sidemandsoplæring suppleret med tablets og aug-
mented reality. På skærmen kan medarbejderne lære, 
hvordan de skal betjene en maskine. Det gør produktio-
nen mere fleksibel, da medarbejderne bliver mere 
selvstændige og hurtigere kan flytte fra en produkti-
onssammenhæng til en anden.

Fortæller, hvilken type reparation, der er brug for
Man kan også bruge augmented reality til service. 
Hver gang en pumpe skal repareres, varierer det altid, 
hvilken maskindel, der skal skiftes, eller hvor der skal 
smøres. Ved at holde en tablet hen over pumpen kan 
medarbejderen få at vide, hvilken type reparation, der 
er brug for. Er servicen for teknisk, kan medarbejderen 
ringe til en specialist og holde tabletten hen over pum-
pen og dermed vise specialisten, hvilken type repara-
tion, der er brug for.

Hjælper medarbejderen i arbejdsprocessen
Udviklingsarbejdet er endt ud i et pilotsystem, som 
støtter medarbejderne i deres arbejdsproces.

I et led i Grundfos’ produktion skal medarbejderne 
sætte en kølepude på låget af en pumpe, hvilket er en 
manuel proces. Det er samtidig forskelligt fra gang til 
gang, hvordan man skal sætte kølepuden på. Det både 
nedsætter effektiviteten og kan gøre medarbejderne 
usikre i deres arbejdsproces.  

Derfor har Alexandra Instituttet udviklet en verifikati-
onssoftware, som hurtigt kan bekræfte medarbejderen 
i, at kølepuden sidder korrekt.

Alexander Larsen
Udviklingsingeniør hos Grundfos:

Havde Alexandra Instituttet ikke været indblan-
det, havde det ikke været en succes. Instituttet er 
det tandhjul, som passer ind mellem universiteter 
og virksomheder. Uden det kan der være en lille 
kløft imellem, for tempoet er helt forskelligt på 
universiteter og i erhvervslivet, og vi taler ikke 
altid samme sprog.

Frank Allan Hansen
Principal Mobile Systems Architect, PhD,
Interactive Spaces Lab på Alexandra Instituttet:

Vi kan se, at der er et behov hos virksomhederne 
for mere effektiv træning og instruktion. Det er 
ofte kompliceret udstyr, som medarbejderne skal 
betjene, og de skal kunne skifte mellem flere 
arbejdsprocesser.
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Smarte produkter handler ikke kun om at gøre 
produktionen af et fysisk produkt mere effektiv, 
men også om at innovere på produkterne og gøre 
dem smartere ved at koble dem på internettet og 
bygge nye services. Services som brugerne 
ønsker, forstår og kan se værdien i. Man taler om 
begrebet servitization.

Resultatkontrakten 
Smarte produkter
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... men danske produktionsvirksomheder er ikke kommet 
helt med på bølgen. 

Alexandra Instituttet vil udvikle nye teknologiske 
serviceydelser, som stimulerer produkt- og serviceinno-
vationen, så der skabes vækst via smarte produkter og 
deres tilknyttede services.

Det gør det muligt at integrere produkterne i et større 
økosystem af sammenhængende produkter, der kan 
arbejde sammen, monitoreres, kontrolleres og optimeres 
gennem indlejring af internet-kommunikationsstandar-
der til at kontakte en såkaldt product cloud.

En product cloud består af netværksforbundne services 
i skyen, som samler data op fra produkter og kan sende 
kontrolkommandoer og data tilbage til produkterne og 
deres brugere, f.eks. via apps. 

Når smarte produkter kobles til internettet, kan dele 
af produktets funktionalitet også flyttes til en product 
cloud.

Også virksomheder, som har et stærkt fysisk produkt i 
dag, begynder at tænkte Internet of Things ind i produkt-
udviklingen.

”En traktor har ændret sig utrolig meget; ikke så meget i 
designet. Men i muligheder med alle de digitale lag, der 
er lagt ovenpå. Bonden kan trække på en række online 
redskaber, mens han kører, så traktoren f.eks. indstiller sig til 
at køre i specielle spor eller høste i en præcis højde. I dag får 
traktoren både information ind, og den sender information 
ud. Dermed bliver den konstant forbedret. Traktoren har 
stadig fire hjul, men der er vokset et digitalt økosystem op 
omkring produktet.”

Hvad er en 
Resultatkontrakt?
Styrelsen for Forskning og Innovation 
har bevilget midler til seks resultatkon-
trakter ledet af Alexandra Instituttet.

Resultatkontrakterne skal være med til 
at forbedre innovationshøjden, konkur-
renceevnen og videnniveauet i de danske 
virksomheder over de næste tre år. 

Smarte produkter er en af resultat-
kontrakterne.

Vores teknologiske service-
ydelser sætter fokus på:
Cloud og økosystem-infrastrukturer og organisation 
– forstå og udnytte de nyeste og mest avancerede platforme i forhold til 
konkrete produktløsninger
Åbne standarder 
– forstå og implementere anvedelsen af nye (de facto) standarder
Cyber-physical systems teknologier 
– forstå, udnytte og udvikle nye teknologier, der kobler fysiske funktioner 
med it-funktionalitet, herunder specielt de softwaremæssige udfordringer.
Fysisk design og interaktion 
– udvikle nødvendige værktøjer og metoder til at designe nye smarte pro-
dukt- og interaktionskoncepter
Servitization
– forstå og arbejde med servicedesign og forretningsmodeller, der trans-
formerer fysiske produkter til services

Smarte produkter er kendetegnet ved, at 
eksisterende og nye produkttyper udvides med 
elektronik, sensorer, netværkskommunikation 
eller softwareteknologier.

Markedet for smarte produkter er i voldsom vækst 
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Udviklingen i IoT-platforme, også kaldet product 
clouds, har både gjort det billigere og mere effektivt 
at komme i gang med IoT. 

IoT-platforme gør det 
langt hurtigere at gå 
fra idé til prototype

Modsat tidligere handler det ikke om teknik, men 
mere om man har en oplagt IoT-businesscase, lyder 
det fra Thomas Gilbert, Software/ICT Engineer i Ale-
xandra Instituttets Data Science and Engineering Lab.

Thomas har bred erfaring inden for udvikling, test og 
vedligehold af IoT-services, bl.a. inden for forsy-
ningsområdet. Aktuelt arbejder han på at udvikle en 
IoT-platform, som er et sammenkog af alt det, som 
er smart inden for IoT.

Han kommer her med et bud på, hvad du tænke på, 
hvis du vil arbejde med IoT-platforme. 

Har du en oplagt 
businesscase?
Det første, du skal finde ud af, er, om du har 
en businesscase, for inden for IoT handler det 
ikke længere om teknik, modsat de sidste 
mange år, hvor det har handlet om, hvordan 
man kan få teknologien til at snakke sammen, 
eller hvordan man kan samle data op effektivt.

Alle de problemer har man løst. Der findes i 
dag en lang række IoT-platforme, som man 
kan købe ude i byen og som kan få din IoT til at 
virke. Spillere som Microsoft, IBM, Amazon og 
Oracle har basis-platforme, som de kæmper 
om at sælge som en service. De tjener kun 
penge, når man bruger platformene, og er der-
for virkelig interesseret i, at der kommer pro-
dukter ud, der virker. Udfordringen er derfor at 
udvikle et IoT-produkt, der kan sælges.
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Gratis at komme i gang
Det er både rigtig effektivt, men også virkelig billigt 
at komme i gang. Man køber ikke komponenterne, 
men betaler efter, hvor meget man bruger dem. Hvis 
du har et produkt, som du har solgt to stk. af, er det 
gratis. Og hvis du har solgt 10.000 enheder, så koster 
det dig måske tre kr. stykket.

Du skal heller ikke bekymre sig om sikkerhed, tage 
backup af systemet eller bekymre sig om, om serve-
ren går ned. Det er mange ting, som du får håndteret 
gratis, og hvis du skulle hyre software-Jensen nede 
på hjørnet, skulle han bruge årevis på det.

Ved at bruge IoT-platforme, kan du skære udviklings-
tiden ned fra måneder til uger. Du kan bevæge sig 
mere agilt og prototype-cyklussen går hurtigere, for-
di du kan få testet ting af og finde ud af om produk-
tet fungerer. I gamle dage skulle du først bygge dine 
database-komponenter og dernæst få dem driftet – i 
dag kan du blot klikke dig frem. 

Alliér dig med 
gode partnere
Når businesscasen er på plads, er næste skridt 
at finde nogle gode partnere. For ellers kan 
produktudviklingen nemt strande. 

De udfordringer, der er for smarte produkter, 
kan enten løses på den samme måde, som 
man har gjort de sidste 20 år, eller også kan 
det gøres ved at bruge de IoT-platforme, der 
findes. 

Det er derfor en god idé at alliere sig med 
nogen, der har kendskab til området.

Hvilke komponenter 
har du brug for?
En IoT-platform er grundlæggende et kæmpe 
landskab eller katalog af komponenter. Hvis 
du skal lave et IoT-produkt, så har du for 
eksempel brug for at gemme noget data, at 
køre noget kode i en microservice – og så har 
du brug for webservices. Da IoT-platforme 
er “drag’n’drop”, er næste skridt at hente de 
komponenter, som du har brug for.

Har du en gasmåler, hvor der er brug for smart 
metering, så har du brug for hardware, der kan 
sende og opfange signalet. Så snart du har 
det, så kan man sende det videre til en data-
base. Og hvis du har brug for big data-analyse, 
kan du også få det. Du behøver med andre ord 
ikke bekymre dig om udviklingen af de enkelte 
komponenter.
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Internet of Things (IoT) er blevet en meget vigtig 
konkurrenceparameter for industrien, men der har 
også været masser eksempler på sikkerheds-
problemer inden for IoT og smarte produkter.

Fire gode råd 
om sikkerhed i 
smarte produkter

De seneste år tæller det eksempelvis alt fra babyalar-
mer, hvor fremmede kan tale til og se barnet, og biler, 
der kan hackes, så de kører i grøften, og til smarte 
køleskabe og IoT-elkedler, der let kan hackes, så de 
lækker adgangskoder til kundens Google-konto eller 
WIFI-netværk.

IoT er blevet en meget vigtig konkurrenceparameter, 
men det er vigtigt at tænke sikkerhed ind fra starten, 
lyder det fra Gert Læssøe Mikkelsen, leder af Security 
Lab på Alexandra Instituttet, der her kommer med fire 
bud på de største sikkerhedsudfordringer, når man 
arbejder med IoT. 



Undersøg, hvor I er sikkerhedsmæssigt, 
og hvilke trusler jeres produkter og kunder
står overfor.
Før I kan gå i gang med at forbedre sikkerheden, er I nødt til at vide, hvordan jeres sikkerhed er i dag. 
I er også nødt til at finde ud af, hvilke informationer og funktioner, der findes I jeres produkter, som 
potentielt kan misbruges. Det første skridt at tage er en risikovurdering omkring jeres produkt, og 
med den på plads kan I fornuftigt gå i gang med at forbedre sikkerheden, så den bliver så god som det 
er nødvendigt, og så den bliver ensartet i produktet. En ensartet sikkerhed er vigtig, men det kræver 
overblik over produktet sikkerhedsmæssigt. Et gammelt faldefærdigt skur bliver ikke sikker som en 
bankboks ved at få en tung ståldør installeret. Det samme gælder IoT-produkter.

Tænk sikkerhed ind fra starten.
Sørg for at få styr på sikkerheden fra starten. Sikkerhed skal ikke være noget, man hurtigt putter på 
bagefter, når produktet er designet og næsten er færdigt. Det er bedre og billigere at gøre det fra 
starten. Man kalder det ofte Security by Design. Der er flere grunde til, at man skal tænke sikkerhed 
ind fra starten. Det betyder, at man i nogle tilfælde kan bruge simplere sikkerhedsløsninger, og at 
man kan sikre, at produktet er sikkert selv overfor dem, der ved, hvordan det er designet. Det giver en 
større sikkerhed end, hvis sikkerheden er baseret på et hemmeligt design.

Opsøg viden, guides og best practices.
Selv om jeres produkt sikkert er helt unikt, så er I ikke de første, der står med sikkerhedsudfordringer. 
I takt med at IoT-bølgen ruller, så er der blevet lavet mange både gode og også elendige produkter 
sikkerhedsmæssigt. Det betyder, at der er mange guides og hjælp at hente på dette område. Derfor 
gælder det om at benytte sig af andres erfaringer og finde relevante guides eller best practices, der er 
relevante for jer, og måske få hjælp udefra, indtil I selv har de nødvendige sikkerhedsløsninger.

Danske produkter er kendt for kvalitet – det skal 
de også være, når de bliver digitaliserede.
Det sidste råd er at fortsætte med at lave kvalitetsprodukter. Danske virksomheder er kendt for at 
lave produkter af høj kvalitet, og det bør vi fortsætte med, også når produkterne bliver mere og mere 
digitale og it-sikkerhed også bliver et kvalitetsparameter. Husk også at når nogen henvender sig og 
har fundet et sikkerhedsproblem, så har de hjulpet jer med at forbedre jeres produkt, så tak dem og 
ret fejlen hurtigt, hvilket burde være muligt, hvis I har ordentligt styr på sikkerheden. 
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Alexandra Instituttet er en non-profit virksomhed, 
der arbejder med forskning, udvikling og innovation 
inden for it. Vores mission er at skabe værdi, vækst 
og velfærd i Danmark med nye it-baserede produk-
ter og services.

Vi er godkendt 
til at omsætte 
forskning til vækst

I 2007 blev Alexandra Instituttet udpeget til GTS-institut 
af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Med denne status har vores kunder sikkerhed for, 
at de samarbejder med en virksomhed, hvis viden 

og ydelser inden for it-innovation altid er foran 
markedet. Og at vi anvender metoder, hvor der 
er forskningsmæssig evidens for virkningen. 

Som Godkendt Teknologisk Service-institut 
leverer vi højt specialiseret rådgivning og viden 
til offentlige og private virksomheder. Vores 
hovedfokus er indlejret og kommunikerende 
it i produkter og omgivelser. Vi har en forplig-
telse til at hjælpe danske virksomheder med at 

anvende den nyeste forskning og teknologi.



 

Vores nyhedsbreve sætter fokus på it-forskning 
og innovation set i forhold til samfundsudvikling 
og forretningsmuligheder.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev 
via vores website.

Scan koden og se 
vores nyhedsbreve
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Følg med i trends, 
aktuelle temaer og 
samfundsudvikling 



Kontakt os

www.linkedin.com/company/alexandra-instituttet

www.facebook.com /thealexandrainstitute

www.twitter.com /@alexandrainst

Per Sondrup
Chief Commercial Officer 
+45 25 14 63 81
per.sondrup@alexandra.dk



Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, 
der arbejder med forskningsbaseret it-innovation. 

Sammen med offentlige og private virksomheder 
udvikler vi avancerede og innovative it-løsninger, 
der skaber vækst eller effektiv drift. 

Vi tror på, at it er et væsentligt redskab til at opnå 
vækst og velfærd i samfundet.

Med vores viden om software, metoder og samspillet mellem bruger og teknologi hjælper vi offentlige 
og private virksomheder med at udvikle innovative, it-baserede produkter og services – og med at opnå 
nye forretningsmæssige gevinster.  Det giver vores samarbejdspartnere flere års forspring i forhold til 
deres konkurrenter.

 



Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed,  
der tilbyder forskning, udvikling og innovation inden for it.  

Vi er sat i verden for at skabe vækst, velfærd og værdi i Danmark.

ALEXANDRA INSTITUTTET 
Aabogade 34  •  DK-8200 Aarhus N   •   +45 7027 7012 
Rued Langgaards Vej 7, 5B  •  DK-2300 København S  •  +45 7027 7091


