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När det här skrivs lever vi fortfarande i 
en oviss tid med en fruktansvärd global 
pandemi vars like världen inte skådat 
sedan spanska sjukan i slutet av 1910-talet. 
Det är alltid svårt att sia om framtiden 
under en pågående kris. Men en sak kan  
vi vara säkra på. Och det är att kriser skyn- 
dar på förändring. I den kreativa förstör-
elsen så är det inte bara företag som slås  
ut. Även hur vi gör saker förändras – och 
redan underliggande trender tenderar  
att förstärkas. Sedan millennieskiftet har  
världshandeln skiftat. Från en ökad global- 
isering till en tilltagande regionalisering. 
Parallellt har vi sett en högre grad av 
automatisering inom industrin.  

”Nu står vi inför ett teknik-
skifte med 5G som kommer 
möjliggöra för nästa genera-
tions smarta fabriker.”

Här finns en stor möjlighet. Industri 4.0 
är inte bara för svenska industrijättar, 
utan för hela industrisverige. Från trä-
komponenter för möbeltillverkning till 
microchip för medtech. Rätt använt kan 
nya affärsmöjligheter skapas, pengar 
sparas och fabriker bli säkrare. 

Kriser skyndar på förändring

Andreas Kristensson,  
IoT-chef på Telenor Sverige

I Sverige har vi alltid varit snabba på att  
ta till oss av ny teknik och de möjligheter 
det skapar. Det tror jag är ett framgångs- 
recept även när vi ska starta om igen 
efter denna oroliga tid. 
 
För er inspiration har vi därför satt ihop 
sju möjligheter som IoT och 5G skapar 
för en smartare industri. 

https://www.telenor.se/foretag
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Ångmaskinen gav oss den första  
industriella revolutionen, elektri- 
fieringen möjliggjorde mass- 
produktion i den andra och med 
datorernas intåg i industrin på 
70-talet påbörjades den tredje. 
Nu befinner vi oss i den fjärde 
industriella revolutionen. 

Där uppkopplade apparater pratar direkt 
med varandra och med hjälp av mängder 
av data och AI fattar egna beslut. Den 
smarta fabriken är inte science fiction utan 
det är här och nu. År 2017 öppnade SKF 
sin första helautomatiska produktionslinje  
för kullager i Göteborg.1 I en smart fabrik 
i småländska Åseda tillverkar ett 30-tal 
anställda lika många gardinstänger åt Ikea 
som 250 anställda tidigare gjorde i Kina.2

Från global till  
regional handel
 

Länge var trenden att industriproduktion 
flyttade från höglöneländer till utvecklings- 
länder och att leverantörskedjor global-
iserades. Men sedan millennieskiftet 
har världshandeln i högre utsträckning 
regionaliserats, det vill säga att handeln  
inom en region – exempelvis Europa – 
har ökat på bekostnad av handeln till 
övriga delar av världen.3 Drivkrafterna 
bakom denna förskjutning är bland annat 

kundernas krav på större flexibilitet, mer 
skräddarsydda lösningar samtidigt som 
en högre grad av automatisering gör 
lokal produktion mer kostnadseffektiv.
  

Smartare, säkrare och 
nya affärsmöjligheter 
Den fjärde industriella revolutionen inne- 
bär nya möjligheter för industrin i Sverige. 
Smarta automatiserade flöden ger effekt- 
ivare produktion, logistik, större flexibilitet,  
kortare ledtider och högre kvalitet. Men 
också nya affärsmöjligheter. IoT är funda- 
mentet i den fjärde industriella revolu-
tionen. Och med 5G finns tekniken som 
möjliggör nästa steg. 

Den smarta fabriken är redan här

1. https://www.di.se/nyheter/robotarna-tar-over-skfs-fabrik-det-finns-inget-alternativ/
2. https://www.dn.se/ekonomi/svenska-foretag-kan-bli-vinnare-pa-pandemin/ 
3. https://www.business-sweden.com/sv/insikter/rapporter/andrad-spelplan-for-industrin/

Visste du att ...
den svenska industrisektorn står tillsammans med industriservicesektorn för en femtedel av landets  
bruttonationalprodukt (BNP) och för över tre fjärdedelar av det totala exportvärdet?

Telenor bygger  
hela Sveriges 5G-nät 
När vi går mot ett uppkopplad samhälle  
blir den digitala infrastrukturen en förut- 
sättning för framtidens innovation och 
välstånd. Telenor Sverige ska bygga ett 
rikstäckande 5G-nät som fullt utbyggt 
når 99,9 procent av landets befolkning. 
Ambitionen är att påbörja utrullningen 
under 2020. Med vårt rikstäckande 5G- 
nät, och genom att hjälpa våra kunder ta 
tillvara på kraften i 5G, är vi med och bygg-
er ett smartare och mer hållbart samhälle.

https://www.telenor.se/foretag
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Det här är 5G

Snabbare svarstid
5G möjliggör realtidskommunikation. Det innebär att svarstiden, det vill säga  
fördröjningen som uppstår när olika enheter kommunicerar med varandra,  
kommer gå från dagens 25–35 millisekunder till bara några få millisekunder.

Snabbare hastighet
Topphastigheterna kommer vara upp emot 10 gånger högre än 4G,  
och inom några år kan det bli möjligt att ladda ned  
i en hastighet av 10 Gbit/sekund.

Större kapacitet
5G kan hantera en större mängd data från fler enheter - samtidigt.  
Det här är viktigt då vi idag skickar lika mycket data under en halv dag som  
vi för fem år sedan skickade under en hel vecka.

Mer klimatsmart
5G kräver enbart 0,2 watt energi för att överföra en megabyte data. På sikt är  
målet att 5G-uppkopplingen ska vara tio gånger mer energi-effektivt än dagens 4G. 
Det kommer också att göra det möjligt att skapa ett mer klimatsmart samhälle. 

Närmre molnen
5G gör att molnet kommer att kunna flyttas längre ut i nätet,  
närmare användarna och applikationerna. Det ger kortare svarstider  
och möjlighet att lägga mer av processorkraften i nätet.

https://www.telenor.se/foretag
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Industri 4.0 är inte bara för sven- 
ska industrijättar, utan för hela  
industrisverige. Från träkompon- 
enter för möbeltillverkning till 
microchip för medtech. Rätt an- 
vänt kan nya affärsmöjligheter  
skapas, pengar sparas och fab-
riker bli säkrare. 
 

Smartare arbetssätt 
1. Lägre kostnader med 
automatiserad produktion
Med dagens teknik skulle 64 procent  
av det manuella arbetet inom tillverknings- 
industrin kunna automatiseras. Det var slut- 
satsen i en omfattande global studie.4

  

Redan nu är uppkopplade maskiner och 
maskiner som kan prata med varandra 
en naturlig del av värdekedjan i  
många industrier.

Sverige är ett av de robottätaste länd- 
erna i världen. Med 247 industrirobotar 
per 10 000 anställda inom tillverknings-
industrin är vi på en global femteplats.5  
Men den snabba utvecklingen inom AI, 
maskinlärning, och robotteknik gör att  
gränsen för vad som är möjligt ständigt 
skjuts fram. Kärnan i industri 4.0 är att  

maskiner är uppkopplade, samman-
kopplade och med hjälp av AI kan fatta 
självständiga beslut. Det kräver säker och  
kraftfull realtidskommunikation. Vilket 
är precis vad 5G kan leverera.  

Sju möjligheter för smartare industri

4. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/human-plus-machine-a-new-era-of-automation-in-manufacturing  
5. https://www.dn.se/ekonomi/robotforsaljningen-fortsatter-att-minska-i-sverige/ 
6. Chalmers via DI https://www.di.se/nyheter/sa-kan-industrin-spara-tiotals-miljarder-varje-ar/

AR – instruktionsmanualen ett minne blott
Augmented reality (AR), eller förstärkt verklighet, innebär att digitalt innehåll läggs som ett lager ovanpå 
verkligheten exempelvis via ett par glasögon, en skärm, eller en mobil. De låga svarstiderna i 5G möjliggör 
för det digitala lagret att samverka med vad du ser i realtid och den höga kapaciteten möjliggör för mer av-
ancerade projektioner. Med hjälp av AR kan medarbetare inom industrin exempelvis få instruktioner för en 
monteringsprocess, steg för steg, projicerade på sina säkerhetsglasögon. Det gör det möjligt för fler att göra 
mer avancerade uppgifter på kortare tid, samtidigt som specifika kunskaper kommer kunna delas mellan 
medarbetare i realtid.

2. Maskiner som säger  
till när de behöver repareras
Varje sekund produktionen ligger nere 
kostar pengar. Studier har uppskattat 
att ungefär en tredjedel av alla direkta 
underhållskostnader spenderas i onöd-
an till följd av bristande planering eller 
felaktigt utfört förebyggande underhåll.6

Genom att koppla upp maskiner, samt 
samla in och med hjälp av AI analysera 
mängder av data kan fel förutspås och  
underhåll kan planeras in när det stör 
produktionen som minst. Den låga svars- 
tiden med 5G gör att de smarta systemen 
kan agera i realtid och därmed ytterligare  
minska risken för onödiga produktionsstopp. 
 

https://www.telenor.se/foretag
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Dagens IoT-tekniker
Narrowband IoT används för att koppla upp 
små enheter som skickar små datamängder 
under lång tid. I och med att sensorerna är 
relativt billiga och med en batteritid på upp till 
10 år så möjliggör det att koppla upp det mesta 
– såsom exempelvis att koppla upp verktyg för 
att enkelt lokalisera de i fabriksmiljön. 
 
LTE-M har liksom NB-IoT god täckning, och lång 
batteritid, men används för att skicka större 
datamängder – såsom för att ta steget från 
produkt till product-as-a-service. (Se punkt 5).

3. Full digital kontroll  
på produktionen
Antalet uppkopplade apparater inom 
tillverkningsindustrin växer kraftigt. 
Genom att koppla upp och koppla sam- 
man apparater i fabriken och logistik- 
kedjan uppnås en överblick och en 
spårbarhet i produktionen som tidigare 
var omöjlig. I takt med att IoT och upp- 
kopplade maskiner genererar en allt 
större mängd data ökar också belast-
ningen på det trådlösa nätverket. Med 
5G ges den kapacitet som krävs och låg 
svarstid möjliggör en realtidsöverblick. 

Säkrare produktion
4. Säkrare arbetsmiljö med auto- 
matisering och fjärrstyrda fordon
En uppkopplad fabrik är också en säkrare 
fabrik. Med hjälp av automatisering kan 
mer riskfyllda jobb göras av robotar. Smart 
realtidsvideoövervakning kan larma en  
person om den närmar sig ett riskområde, 
och stoppa produktionen innan olyckan 
är framme. Fjärrstyrning av fordon 
används exempelvis redan idag inom 
gruvnäringen för att göra mer riskfyllda 
arbetsuppgifter. Allt detta ställer dock 
höga krav på uppkopplingen. Här spelar  
5G, med kort svarstid och hög prestanda,  
en avgörande roll. 

5. Säkrare uppkoppling 
5G bidrar till säkrare uppkoppling, både  
i termer av tillförlitlighet och skydd mot  
dataintrång. 5G verkar inom ett kontroll- 
erat spektrum, med en högre grad av kryp- 
tering och en säkerhetsnivå som är långt  
högre än för övriga trådlösa tekniker. 

Inom tillverkningsindustrin är det också  
viktigt att kritiska funktioner kan garan- 
teras en viss prestanda på uppkoppling- 
en för att inte riskera produktionsstopp 
eller olyckor. Idag förlitar sig många på 
separata fiberuppkopplingar för att få den 
tillförlitlighet som krävs, vilket begränsar 
flexibiliteten i fabriksmiljön och bidrar till 
en mer komplicerad nätverksstruktur.

Med 5G kan uppkopplingen skräddarsys 
i termer av kapacitet, hastighet, svarstid 
eller räckvidd utifrån vad nätet ska 
användas till. 

https://www.telenor.se/foretag
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Nya affärsmöjligheter
6. Från produkt till  
product-as-a-service
För att bli vinnare i det uppkopplade 
samhället så behöver företag förstå hur 
5G och IoT kan användas för att skapa 
värde för sina kunder. 

För tillverkningsindustrin är det stort 
fokus på möjligheter att jobba smartare 
med hjälp av automatisering. Men det 
finns också betydande affärsmöjligheter 
inte minst i eftermarknaden. Exempelvis 
kan en maskintillverkare gå från att sälja 
hårdvara till att sälja en abonnemangs-
tjänst med garanterad prestanda. En 
förutsättning för detta är IoT. 

Med en uppkopplad maskin kan till- 
verkaren samla data, skapa en bättre 
förståelse för hur produkten används, 
löpande göra mjukvaruuppdateringar, 
och samt rycka ut ifall något behöver 
lagas på plats. 

7. Möt kundernas behov av flexi- 
bilitet med smart trådlös produktion
När produktcykler blir kortare och kund- 
er efterfrågar mer skräddarsydda pro-
dukter i mindre serier blir det allt viktigare  
att kunna producera småskaligt – utan 
att kostnaderna rusar.

Studier pekar på att företag som lyckas 
bli mer flexibla utan att kostnaderna 
drar iväg är mer digitala i sitt arbetssätt, 
exempelvis genom att arbeta med 3D- 
printning av protyper, har en mångsidig 
arbetskraft, men även har en fysisk pro- 
duktionsmiljö som enkelt kan ställas om.7 

I dagens fabriker används huvusakligen  
trådbunden kommunikation för att säker- 
ställa den prestanda och tillförlitlighet 
som automatisering kräver. Men kablar-
na begränsar den flexibilitet som krävs 
för att möta de allt snabbare produktions- 
omställningar som kunderna kräver.

5G medför att hög bandbredd, låg latens  
och extremt tillförlitlig uppkoppling kan 
säkerställas till de mobila enheter som 
behöver ersätta de fastskruvade. Med 5G 
kan också mycket av processorkapaciteten  
– eller ”smartheten” – i maskiner, robotar, 
3D-printrar och andra uppkopplade saker 
flyttas från maskinerna till molnet. På så vis  
kan maskiner bli mindre, billigare men 
kanske framförallt mer flexibla.

7. https://hbr.org/2017/02/how-manufacturers-can-get-faster-more-flexible-and-cheaper

https://www.telenor.se/foretag
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Som första operatör i världen gick 
Telenor Sverige i början av 2020 
med i Ericssons globala partner- 
program Industry Connect. För 
att tillsammans möjliggöra nya  
uppkopplade lösningar för före- 
tag inom tillverkningsindustrin.

– Det här är ett viktigt steg för oss i att 
driva utvecklingen med 5G och den upp- 
kopplade framtid som står för dörren 
inom industrin. Snabb och tillförlitlig tråd- 
lös uppkoppling på fabrikerna är av av- 
görande betydelse i sammanhanget. Vi 
är stolta över att vara den första opera- 
tören som nu tillsammans med Ericsson 
kan hjälpa industrin att öka innovations- 
takten inför det teknikskifte som stundar, 
säger Kaaren Hilsen, VD för Telenor Sverige.
5G med sin höga kapacitet och låga 
fördröjning kommer att göra det möjligt 
för mängder av sensorer, datatunga system,  
robotar och självgående fordon att kopp- 
las samman trådlöst för att göra verksam- 
heterna mer automatiserade och effektiva.

Färdig 5G-lösning för 
tillverkningsindustrin – 
Atlas Copco först ut 
Med Ericsson Industry Connect förser 
Telenor Sverige kunder med den senaste  
trådlösa tekniken och en förkonfigurerad  
lösning som kan införas snabbt i industriella  
miljöer för att bereda vägen för 5G och  
framtidens smarta fabriker. I Atlas Copcos  
lokaler i Sickla har Telenor tillsammans 
med Fujitsu installerat ett privat nätverk 
med den senaste trådlösa LTE-tekniken 
över industriellt 5G-spektrum.

– Den fjärde industriella revolutionen är 
igång och tillverkningsindustrin kommer  
att vara bland de första att dra nytta av 
5G på allvar. Därför är det viktigt att vi är  
ute tidigt och utforskar möjligheterna till- 
sammans med våra kunder och partners.  
Vi vet att privata nätverk kommer vara en  
viktig pusselbit för industrisektorn och  
tillsammans tar vi nu ett massivt kliv mot  
Industri 4.0, säger Andreas Kristensson, 
Head of IoT and New Business på 
Telenor Sverige.

Industry Connect  
Få försprång på 5G med Telenor och Ericsson

https://www.telenor.se/foretag
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Så blir du 5G-redo

1. Förstå vad industri 4.0  
kan göra för er och gör en  plan
För att förstå tekniken och vilka möjligheter det skapar för ert företag måste ni se er 
befintliga affär med nya glasögon. Hur förändrar den snabba tekniska utvecklingen  
er industri? Vilka nya möjligheter skapar det för er att effektivisera er produktion?  
Och vilka nya affärsmöjligheter finns i den uppkopplade världen? Undersök de möjlig- 
heter som nästa stora industrirevolution kommer innebära för ert företag och gör en 
plan för processer som kan effektiviseras och affärsmöjligheter som kan realiseras.

2. Fokusera på lösning, inte teknik  
Att ta tillvara på teknikens möjligheter handlar lika mycket om att ställa om arbetssätt 
och affärsmodeller, som tekniken som sådan. Och väldigt mycket går att göra redan 
med 4G-baserade IoT. Börja koppla upp, samla data och våga testa. Då får ni en  
tydligare uppfattning om vad ni kan göra med dagens IoT och var ni behöver  
komplettera med kraftfull 5G. 

3. Skaffa en partner  
 
I en tid av snabb teknologisk förändring är det viktigt att jobba tätt ihop med partners 
som kan komplettera företagets förmågor för att tillsammans ta tillvara på teknikens 
möjligheter. Som en av världens största telekomoperatörer, med 183 miljoner kunder i 
nio länder, har vi lösningar och lärdomar från företag och branscher runt om i världen 
som kan hjälpa er på resan mot en smartare industri. Hör av dig. 

https://www.telenor.se/foretag


Vill du veta mer? 
Läs mer om vad IoT kan göra för  
ditt företag och kom i kontakt med  
våra IoT-specialister på: 
  
telenor.se/foretag/iot

http://telenor.se/foretag/iot

