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Sammanfattning 
 
Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd 
av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en 
inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla 
möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital 
transformation som kallas för Industri 4.0. Rapporten har som syfte att undersöka de 
utmaningar och möjligheter som finns med introducerandet samt implementerandet av 5G-
teknologin i tillverkande industrier. Metoden i denna studie är en kvalitativ studie där fyra 
intervjuer har hållits med två företag från användarsidan, Scania och AstraZeneca, samt två 
företag från utvecklarsidan, Ericsson och H&D Wireless. Utöver detta gjordes en 
litteratursökning för att skapa en teoretisk grund samt en observation på Scania Smart Factory 
för att undersöka utvecklarmiljön.  
 
Resultaten från intervjuerna och litteratursökningen visade att det finns möjlighet till stabilare 
tillgänglighet med cellulär teknik. Tekniken förväntas leverera en hög och jämn nivå, och är 
således mer driftsäkert jämfört med Wi-Fi som kan ha höga toppar och låga bottnar. Vidare 
finns möjlighet till ett bättre dataflöde i form av högre hastighet samt en större mängd data 
som kan hanteras, det förväntas bli renare i fabrikerna eftersom kabelledningar kan ersättas 
med nätverksdosor som sitter i taket samt en ökad flexibilitet i produktionen. Gällande RTLS 
applikationen som H&D Wireless har utvecklat finns möjlighet till förbättrad 
precisionslokalisering med 5G. De intervjuade ser liknande utmaningar när det kommer till 
utveckling och implementation, bland annat anpassandet av utrustning och verktyg, ett 
kunskapsgap mellan utvecklare och användare samt framtagandet av en 5G standard.  
 
Resultaten visar att företag som utvecklar tjänster och applikationer är långt fram i 
värdekedjan och är beroende av företags investeringar i tekniken och infrastruktur, samtidigt 
som dessa inte är med och framställer 5G standarden. Vidare innebär en förbättrad 
tillgänglighet att tekniken har stor användning vid monitorering av utrustning och kritiska 
processer, men kan komma att konkurreras med nya versioner av Wi-Fi om tekniken får 
prestandaförbättringar. 
 
 
Nyckelord: Digitalisering, data, Industri 4.0, smart tillverkning, 5G-nätverk   



	

Abstract 
 
Digitalization has gained increased attention in society as well as in various industries as a 
consequence of the development of new technology that drives growth ahead. Today’s 
technology has an impact in people’s everyday life and will also affect corporations that 
operate in all sorts of industries, but especially the manufacturing industry whose industry is 
undergoing a digital transformation called Industry 4.0. This paper investigates the challenges 
and opportunities that exist with the introduction and implementation of 5G technologies in 
manufacturing industries. The method in this study is a qualitative study where four 
interviews have been held with two companies form the user side, Scania and AstraZeneca, 
and two companies from the development side, Ericsson and H&D Wireless. In addition to 
this, a literature search was made to develop a theoretical foundation as well as an observation 
at Scania Smart Factory Lab to examine the development environment and to see the potential 
use of the technology. 
 
The results from the qualitative study and the literature search showed that there is an 
opportunity of a more stable availability with cellular technology. It is expected to deliver a 
high and even level, and is thus more reliable compared to Wi-Fi, which can have high peaks 
and low bottoms. Furthermore, there is the possibility of a better data flow in form of higher 
speed as well as a larger amount of data that can be handled. For the RTLS application that 
H&D Wireless has developed, there is a possibility of improved precision location with 5G. 
The interviewees see similar challenges when it comes to development and implementation, 
including the adaption of equipment and tools, a knowledge gap between developers and 
users, and the development of a 5G standard. 
 
The results show that companies that develop services and applications are far ahead in the 
value chain and are dependent on the users investments in the technology and infrastructure, 
while these are not involved in constructing the 5G standard. In addition, improved 
availability means that the technology has great use in monitoring equipment and critical 
processes, but may be competing with new versions of Wi-Fi if the technology acquires 
performance improvements. 
 
 
Key words: Digitalization, data, Industry 4.0, Smart Manufacturing, 5G-network  
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1. Inledning 

Rapportens inledande kapitel innefattar en bakgrund som redogör för forskningen som gjorts 
kring ämnet 5G inom tillverkande industrier, rapportens syfte, frågeställningar, målgrupp 
samt de avgränsningar som gjorts. Slutligen ges en kort presentation till de relevanta företag 
som på något sätt inkluderats i rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Med framtagandet av ny teknologi driver digitaliseringen i alla dess former utvecklingen i en 
mängd olika industrier men även samhället. Dagens teknologi har redan idag en inverkan i 
hur vi lever i form av mobiler, Cloud, IoT och artificiell intelligens. Det är inte endast 
samhället och privatpersoner som påverkas av denna ständiga utveckling, utan även företag, 
och i synnerhet de bolag som är verksamma i tillverkningsindustrin, vars bransch genomgår 
en digital transformation. Transformationen kallas för Industri 4.0 och är en samlingsterm 
som innefattar teknologier samt koncept inom automation, processindustriell IT och 
tillverkningsteknologier (Ericsson, 2018).  
 
Med en alltmer dynamisk och globaliserad värld ställs allt högre krav på att företag ska kunna 
anpassa sina verksamheter och produktutbud till rådande förhållande och kommande trender. 
Traditionella konkurrensfaktorer som produktutbud, kostnad, leveransförmåga och kvalitet 
ses som grundläggande i ett kommersiellt företag, medan ett företags produktion kan vara 
avgörande i frågan om marknadsandelar och överlevnad. Ett sätt att öka konkurrenskraften 
genom produktion är att arbeta med lean där fokuset ligger på att utnyttja resurser på ett 
smartare sätt för att uppnå en högre produktivitet och nöjdare kunder. Genom 5G finns 
möjlighet att arbeta efter liknande principer som görs inom lean. Enligt Ericsson (2018) har 
den kommande 5G-teknologin tillämpningsområden i en rad olika sektorer, såsom finansiella 
tjänster, transportindustrin och bilindustrin, vilket kommer att möjliggöra effektivare 
verksamheter.  
 
I samarbete med Telia och Ericsson kunde Sveriges första 5G-nätverk lanseras i december 
2018 på KTH, som följd av flerårig samverkan mellan universitetet och svensk industri 
(KTH, 2018). Utöver detta har inget lanserats än som är av praktisk användning för 
tillverkningsindustrin, men forskning inom området bedrivs av företag såsom Ericsson, Telia 
och Huawei. Gemensamt för forskningarna är att de redogör för möjligheter och potentiella 
verksamheter där 5G kan implementeras. Denna rapport kommer endast att belysa de 
möjligheter och utmaningar som finns inom tillverkningsindustrin när det kommer till 
implementerandet av 5G-teknologin. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som finns med 
introducerandet samt implementerandet av 5G-teknologin i tillverkande industrier. Vidare 
redogörs hur långt man kommit med utvecklingen av 5G, och redovisar gjord forskning på 
området som är av nytta för aktörer inom tillverkningsindustrin. Förhoppningen är att 
rapporten ska verka som en grund för vidareutveckling eller forskning kring området. 
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1.3 Frågeställning 

För att kunna avgränsa arbetet och uppnå syftet med rapporten har två frågeställningar tagits 
fram som lyder enligt följande: 
 

• Vilka utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier ser företag som 
utvecklar tekniken, tjänster eller applikationer? 
 

• Vilka utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier ser 
användarföretag som kan tänkas investera i tekniken för sina respektive verksamheter? 

1.4 Målgrupp 

Den avsedda målgruppen i denna studie är individer, organisationer, aktörer och företag som 
är verksamma inom området eller finner intresse i ämnet. 

1.5 Avgränsning 

Den avgränsning som görs är att rapporten undersöker utmaningar, möjligheter och 
applikationer av 5G-tekniken för tillverkningsindustrin. Därmed inkluderas inte telefonnät 
eller andra industrier där det finns potentiella användningsområden, såsom fordons- och 
sjukvårdsindustrin. Vidare kommer rapporten inte att fokusera på jämförelsen mellan 5G och 
Wi-Fi, men vissa inslag av detta kommer att existera. 

1.6 Företagspresentation  

1.6.1 Scania  
 
Scania är en global lastbil- och busstillverkare med verksamhet i över 100 länder runt om i 
världen. Scanias framgångar bygger på sex kärnvärden: kunden först, respekt för individen, 
eliminering av slöserier, beslutsamhet, laganda och integritet. Förutom lastbilar och bussar 
tillverkar även Scania även marin- och industrimotorer samt erbjuder servicetjänster för deras 
produkter (Scania, 2019). 
 
1.6.2 Ericsson 
 
Ericsson är en världsledande leverantör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) 
till olika tjänsteleverantörer runt om i världen. Av världens mobiltrafik går ca 40 % via nät 
som är byggda av Ericsson. I över 140 år har Ericsson utvecklat tjänster som användarna 
enkelt kan implementera, använda samt skala efter egna behov vilket har varit en stor 
bidragande faktor till utveckling och framgång inom den digitaliserade världen (Ericsson, 
2019).  
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1.6.3 AstraZeneca 
 
AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag som arbetar med forskning, utveckling samt 
marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca forskar inom kardiovaskulära 
sjukdomar, metabola sjukdomar, njursjukdomar, cancer och sjukdomar relaterade till 
andningsvägarna. I Södertälje, där AstraZenecas största produktionsanläggning finns, 
produceras 30 olika läkemedel till över 100 verksamheter runt om i världen, och år 2018 
investerade företaget ca 5.9 miljarder dollar i forskning (AstraZeneca, 2019).   
 
1.6.4 H&D Wireless 
 
H&D Wireless är ett ledande företag i Norden som arbetar med att framställa lösningar och 
applikationer för IoT och realtidslokalisering, RTLS. H&D Wireless har tillsammans med 
Scania installerat ett RTLS-system i Scanias Smart Factory Lab som är beläget i Södertälje, 
och genom detta samarbete ska utvecklingen av RTLS-systemet drivas framåt (H&D 
Wireless, 2019). 
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2. Metod 

Rapportens andra avsnitt redogör för de valda metoderna som valts för att kunna besvara de 
framställda frågeställningarna och därmed uppnå syftet med arbetet. Metoden är en kvalitativ 
studie med anledning av att intervjuer och diskussioner kommer att hållas med anställda på 
teknik- och industribolag som antingen driver forskning inom 5G-området eller som ser 
möjlighet att implementera teknologin i sina respektive bolags verksamhet. Intervjuerna 
kommer tillsammans med litteratursökningen, som ger en teoretisk grund hos de områden 
som rapporten lyfter, utgöra underlaget för diskussionen. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen initierades med en bred sökning efter tidskrifter, böcker och 
vetenskapliga artiklar, främst med hjälp av sökmotorn Google, Google Scholar, DiVA och 
KTHs bibliotek. Orsaken till den breda sökningen grundar sig i att identifiera relevanta 
områden för denna studie av ett stort urval som sedan begränsas. I urvalet av att skilja på 
relevant och irrelevant riktades fokus först och främst på att behålla litteratur som tillsammans 
med nyckelorden är inriktade på tillverkningsindustrin och potentiella tillämpningar av 
tekniken. Efter denna urskiljning analyserades litteraturen närgående för att kunna avgöra 
huruvida det var relevant för studien. Generellt sett handlade det om att behålla sökresultatet 
som gick inom ramen för rapportens avgränsning, vilket redovisats i avsnitt 1.5. I processen 
av att hitta relevant litteratur användes följande nyckelord: 
 
Smart Manufacturing, 5G Manufacturing, 5G Digitalization, 5G-network, Industry 4.0, 5G 
and Lean production, Manufacturing history, Value of 5G in the Manufacturing industry, 5G 
Business potential, 5G for maintenance 

2.2 Intervjuer 

Utöver litteratursökningen genomfördes fyra intervjuer med aktörer inom telekom och 
tillverkningsindustrin. Detta ger en möjligheten att få ett bredare perspektiv kring vad 
respektive aktör ser som sina utmaningar och möjligheter med utveckling samt 
implementation av 5G-tekniken. 
 
Inför intervjuerna konstruerades två intervjumallar med frågor som ställdes till aktörerna, där 
den ena var för de bolag som är verksamma inom telekom som utvecklar teknologin och 
tjänster, i detta fall Ericsson och H&D Wireless. Den andra mallen riktades mot aktörer som 
är verksamma inom tillverkningsindustrin, i detta fall Scania och AstraZeneca, där vissa 
frågor var överlappande. Fördelen och syftet med två intervjumallar är att det ger en möjlighet 
att ställa relevanta frågor som inte nödvändigtvis hade varit relevant att ställa till den andra 
parten. Varje intervju som genomfördes hos företagen spelades in med godkännande av den 
intervjuade när det var möjligt samt att frågorna skickades på förhand i syfte att ge den 
intervjuade möjligheten att förbereda samt formulera svar, vilket är något som bidrar till ett 
bättre informationsutbyte. 
 
De företag som gick med på en intervju, tidpunkten för dessa samt den fysiska lokaliseringen 
av intervjun, exempelvis genom mail, Skype eller hos företagen själva, illustreras i Tabell 1 
nedan. 
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Tabell 1 - Tabellen ovan är en sammanställning av intervjuerna som genomfördes, när de 
genomfördes samt kontaktpersonernas funktion på bolaget 

2.3 Observationer  

I samband med besöket på Scania erbjöds möjligheten att få gå in i deras Smart Factory Lab 
och göra en observation. Detta gjordes i syfte att fortsätta informationsinsamlingen samt 
visualisera de områdena där man tänkt implementera 5G-teknologin på Scania, samt att 
undersöka utvecklingsmiljön där. I detta fall genomfördes endast en observation, då dessa 
genomfördes i mån av möjlighet och där ett besök var aktuellt vilket det endast var på Scania 
i deras Smart Factory. Mer om detta besök och de observationer som gjordes redovisas i 
resultatdelen i avsnitt 4. 

2.4 Materialbearbetning  

Efter varje intervju bearbetades materialet och därefter sammanställdes resultatet i syfte att 
omvandla de muntliga diskussionerna och i vissa fall de inspelade intervjuerna till skrift, det 
vill säga en transkribering. I de fall där intervjuerna spelats in informerades den intervjuade 
om att denne kommer att vara anonym för att undvika yttre påverkande faktorer som 
möjligtvis kan påverka den intervjuades svar. I de fall där intervjuerna skedde i öppna miljöer 
hos respektive företag, såsom ute i produktion eller i kontor med andra personer närvarande, 
hölls ett vad som ansåg vara ett rimligt avstånd för att minimera yttre influenser. Slutligen 
bearbetades materialet i syfte att presentera det i resultatdelen i avsnitt 4. 
 
Den intervju som hölls via Skype gav inte möjlighet att spela in samtalet vilket gjorde att mer 
tid spenderades på varje fråga för att säkerställa att svaren på varje fråga antecknats ned och 
att inget missuppfattas eftersom att det inte fanns någon inspelning att gå tillbaka till. Därtill 
gavs möjligheten att kontakta personen på Ericsson, som intervjun hölls med, efter intervjun 
för att ställa följdfrågor och reda upp eventuella tveksamheter om dessa uppstod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidpunkt	(När) Företag	(Vem) Lokalisering	(Vart) Funktion

3/4-19 Scania Scania	Smart	Factory Chef	Smart	Factory

17/04-19 AstraZeneca Mail Regional	lead,	IT	Infrastructure

18/4-19 Ericsson Skype Portfolio	Manager,	Smart	Manufacturing

2/5-19 H&D	Wireless Telefon CEO
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3. Teori 

Detta avsnitt redogör för den teoretiska grund som är av användning för att erhålla en djupare 
förståelse i ämnet. Avsnittet inleds med att presentera tidigare samt nuvarande forskning som 
bedrivs kring området 5G, vilket följs upp med teknikens möjligheter, utmaningar och 
tillämpningar i industriell verksamhet. 

3.1 Utveckling av den industriella verksamheten 

Pionjärer som Ford, med sin storskaliga massproduktion av personbilar, och Toyota, med 
resurseffektivitet i produktion, även kallat lean, har med sina tillverkningstekniker satt 
avtryck i utformandet av fabriker och hur man framgångsrikt driver dem. Lean production, 
som har sitt ursprung från Toyota Production System, är ett välkänt uttryck och redogör för 
hur man tillverkar en produkt resurseffektivt samtidigt som kvaliteten bevaras i kombination 
med hög produktivitet (K. Liker, 2004). Detta görs genom att identifiera, genom en 
värdeflödesanalys, och därefter eliminera de steg och processer som inte är värdeskapande för 
en produkt eller tjänst i produktionskedjan. Strävar man efter lean kan det leda till att man 
eliminerar någon eller några av de 8 slöserier, som Toyota redogör för, i ens verksamhet, 
såsom överproduktion, väntan eller lageruppbyggnad (K. Liker, 2004).  
 
När man nu tar steget vidare mot en mer digitaliserad verksamhet i industrin för att förbättra 
effektivitet, kvalitet och produktivitet kommer mycket ansvar att ligga hos telekomoperatörer 
som utvecklar tekniken samt tjänsteutvecklare. Industri 4.0, eller den så kallade nya 
industriella revolutionen, är en samlingsterm för flertalet teknologier och koncept inom 
automation, processindustriell IT och tillverkning teknologier i syfte att digitalisera 
tillverkningsindustrin, där femte generationens nätverk, 5G, är en teknologi som ingår i denna 
samlingsterm. Den digitalisering man idag kan identifiera bland tillverkande företag är 
ersättandet av papper och fysisk information med digital information inne i fabrikerna samt 
automatiserandet av repetitiva arbeten. I framtiden lär man se mer av ny teknologi som 
kommer i samband med Industri 4.0. 

3.2 Tidigare forskning kring området 5G 

I en rapport framställd av Lundgren et al. (2017) lyfts det att 5G förväntas spela en viktig roll 
i digitaliseringen av industrin, där fler uppkopplade enheter och dataöverföring kommer att 
kräva högre bandbredd. Vidare kommer man vid realtidsövervakning och kontroll av verktyg 
kräva snabb dataöverföring och en säker uppkoppling, vilket är något som 5G-tekniken 
förväntas leverera. En fördel med tekniken är att den förväntas eliminera kabelledningar som 
möjliggör konfiguration av en flexiblare produktionslina, men även möjliggör stöd i design 
och underhållsfrågor (Lundgren et al., 2017). Rapporten betonar värdet av 5G-uppkoppling 
med hänsyn till underhållsfrågor där man genom en DES-simulering, Discrete Event 
Simulation, med olika koncept såsom TPM, RCM och LCC undersökt effekterna av 
användandet av 5G som beslutsunderlag för underhållssupport (Lundgren et al., 2017). Man 
kom fram till att det finns potential för effektivare resursutnyttjande och en mer robust 
produktionsoutput genom att använda 5G-aktiverad dataanalys och prognos av när en enhet 
eller funktion misslyckas. Felprognosen förväntas i sin tur leda till minskningen av durationen 
av långa stopp (Lundgren et al., 2017). 
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Enligt en white paper-rapport har man som mål att 5G bland annat ska kunna hantera 1000 
gånger högre datavolymer, 100 gånger högre hastighet och reducera energiförbrukningen med 
10 % jämfört med föregående generationer. Från tillverkningssidan krävs stöd i frågor som 
gäller pålitlig trådlös kommunikation för att bland annat integrera AGV:er, Automated 
Guided Vehicles, i kontrollprocesser, samt innovationer inom nätverken i syfte att framställa 
tjänster (5G PPP, 2015). De tekniska kraven, så kallade requirements, från 
tillverkningsindustrin är följande: timing, heterogenity, security and safety, network 
infrastructure, och service management. Timing handlar om realtidskommunikation, där i 
dagsläget trådbundna system levererar dessa krav, medan det är en utmaning för att nå samma 
begränsade beteende för trådlös kommunikation. Heterogenity handlar om att olika medier, 
teknologier, protokoll och implementationsplattformer ska vara anpassningsbara, det vill säga 
heterogena, till nya miljöer. För kraven Security and safety gäller det att minimera sårbarheten 
i kritiska processer som kan påverka upptiden, det vill säga tillgängligheten, och 
genomloppstiden (5G PPP, 2015). Network infrastructure management, handlar om att 
korrekt infrastruktur behövs för att stödja kommunikation inuti en fabrik, men även längre 
räckvidd för kommunikation utanför med bland annat uppkopplade enheter och 
transportfordon. Det femte och sista kravet, Service management, berör komplexiteten i 
datahanteringen som uppstår i samband med att sensorer, maskiner, enheter och 
transportfordon kopplas upp. Här behövs stöd i form av flexibla tjänster som förenklar 
hanterandet och styrandet av all data (5G PPP, 2015). 
 
I Bärrings licentiatavhandling gjordes en studie för att identifiera värdet av datainsamling i 
produktionssystem som senare kan användas vid beslutsfattande (Bärring, 2019). Detta 
gjordes genom att använda 5G för att koppla upp en maskin och en 3D laser scanner för att 
samla in data gällande fabriksmiljön. Resultatet visade att datainsamlingen adderar värde till 
organisationen då en status på maskinen erhålls, möjligheten att jämföra det utformade 
produktionssystemet med det verkliga beteendet ges, samt en bättre förståelse av de processer 
som finns. Genom att maskinen kopplades upp har data kunnat samlas in gällande vibrationer, 
motortemperatur och cykeltid. Det var främst i den dagliga verksamheten där värdet var 
störst, där ingenjörer och arbetare får reda på tillståndet hos en maskin, kan planera framåt i 
tiden samt att man vet mer om beteendet i den miljö enheten befinner sig i. Den data som 
samlades in av 3D laser scannern kan i sin tur användas vid planering eller modifiering av 
fabrikslayouten (Bärring, 2019). 
 
I en forskningsrapport genomförd av Ericsson och Arthur D. Little (2017), en global 
managementkonsultfirma, har man funnit och redogjort för tre potentiella Case-scenarion med 
tillhörande tillämpningsområden av 5G-teknologin. Den första tillämpningen är 
kommunikation mellan maskiner, som kräver anslutning för ett stort antal enheter, i syfte att 
sända data via diverse anordningar. Med den data som utväxlas är det möjligt att, exempelvis, 
lokalisera tillgångar såsom material i ett lager eller i en fabrik samt att, med hjälp av sensorer 
i en bil eller maskin, samla in data för att möjliggöra ett förutsägbart underhåll (Ericsson & 
Arthur D. Little, 2017). Den andra tillämpningen är även den relaterad till kommunikation 
mellan enheter, men med skillnaden att uppkopplingen mellan enheterna måste vara pålitlig 
och momentan, det vill säga i realtid, med strikta krav på kapacitet, funktionalitet och 
driftsäkerhet. Detta eftersom att tanken är att utnyttja tekniken inom högriskområden såsom 
fjärrstyrda medicinska procedurer, att använda drönare för att inspektera tillgångar, eller 
fjärrstyrning av maskiner i riskförhållanden. Det sista caset handlar om ett förbättrat mobil 
bredband för stora mängder mobila anslutningar då efterfrågan på mobila bredband fortsätter 
att öka (Ericsson & Arthur D. Little, 2017). 
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Vidare redovisar rapporten en figur över de industrier där man ser störst potential för intäkter 
för bolag som är verksamma inom ICT-sektorn, med en total intäktspotential på ca 1,3 
miljarder USD år 2026, se Figur 1. Enligt Ericsson och Arthur D. Little finns störst 
möjligheter inom energi och den allmännyttiga sektorn, så kallad Energy and utilities, som 
utgör 19 % av intäkterna tätt följt av produktionsverksamhet, så kallad Manufacturing, som 
står för 18 % av intäkterna. 
 

	

Figur 1 - ICT aktörers intäktsmöjligheter i olika industrier inom 5G år 2026 (Ericsson & 
Arthud D. Little, 2017) 

Dessa 1,3 miljarder USD kan i sin tur delas upp i tre serviceområden som 
telekomoperatörerna eller andra aktörer kan erbjuda tjänster inom. De tre serviceområdena är 
Connectivity and Infrastructure provisioning, Service enablement och Application and service 
provisioning (Ericsson & Arthur D. Little, 2017), vilka redovisas i Figur 2. Det första 
serviceområdet handlar om att nätverksutvecklare kan erbjuda infrastruktur genom att 
tillämpa kraftfulla ”IT-enablers” för att bistå konsumenter och företag med specialanpassade 
lösningar. Service enablement är tjänsteleverantörer som kan tillhandahålla företag med 
digitala plattformar för dem att navigera sig, men även möjliggör ett arbete med att förbättra 
affärsprocesser. Det sista affärsområdet, application and service provisioning, har likheter 
med föregående områden men fokuserar mer på framtidens digitala system samt tjänster för 
digitala plattformar och infrastruktur (Ericsson & Arthur D. Little, 2017). 
 

	

Figur 2 - Tjänsteområden inom 5G (Ericsson & Arthur D. Little, 2017) 



	
	

9	

PriMO-5G är ett forskningsinitiativ från EU i samverkan med industriaktörer, där bland annat 
KTH och Ericsson medverkar. Syftet med projektet presenteras med tre mål: det första är att 
visa 5G-system som tillhandahåller videotjänster för rörliga objekt, det andra är att utveckla 
teknik och kommunikation som tillgodoser kraven för det första målet, och slutligen att bidra 
med input som leder till standardiseringen av 5G. Hittills har man kunnat presentera ett case 
där brandmän ska ha nytta av tekniken genom att sända ut drönare för att i realtid följa en 
given situation innan arbetspersonal är på plats (PriMo-5G, 2018). Huruvida det framkommer 
något case som lämpar sig för tillverkningsbolag återstår att se. 5G-ACIA, Alliance for 
Connected Industries and Automation, är ett liknande initiativ där en grupp av globala aktörer 
inom tillverkningsindustrin och telekom samlats för att sätta upp 5G-tekniken för industriell 
produktion.  

 3.3 Vad är 5G? 

5G är tekniken för den femte generationens mobila nätverk som är en uppföljare av det 
nuvarande 4G-nätet. Nätverken har som funktion att överföra data från en nod till en annan 
(Moyne & Tilbury, 2007). Med andra ord är 5G en teknik som är under uppbyggnad och 
kommer troligtvis lanseras tidigast år 2020, där företag och industrier är de som förväntas få 
tillgång till tekniken först (Telenor, 2018). 5G kommer användas för att skapa massiva 
anslutningar med höga hastigheter mellan enheter som tidigare inte varit uppkopplade, så 
kallad Internet of Things (IoT). 5G-tekniken kommer dessutom att används för att höja 
hastigheterna i det mobila nätverket, vilket med andra ord är en vidareutveckling av 4G. För 
att kunna använda sig av 5G kommer det behövas en enhet som är kompatibel med den nya 
tekniken, vilket innebär att 4G-teknologin kommer leva kvar och fortsätta att användas 
samtidigt som tekniken vidareutvecklas (Telenor, 2018). 
 
5G har idag testats på en rad olika platser runt om i världen och i Sverige invigdes det första 
5G-nätet den 5 december 2018 på Kungliga Tekniska Högskolans campusområde i 
Stockholm (KTH, 2018). Invigningen av 5G-nätet på KTH är ett samarbete mellan företagen 
Telia och Ericsson som tillsammans med forskning från KTH gjorde det möjligt att bygga en 
plattform för 5G-nätverk. Implementationen av ett 5G-nät på KTH kommer ge stora 
möjligheter för både studenter och forskare att bidra till en ständig utveckling där nya idéer 
föds (KTH, 2018). 
 
Den största fördelen med 5G är betydligt lägre fördröjningar i nätet och högre hastigheter 
jämfört med 4G. Detta innebär att det skapas stora förutsättningar för både IoT och AI som i 
sin tur bidrar till nya möjligheter inom teknik, industri och näringslivet. En utmaning med 5G 
är de stora investeringskostnaderna för ny utrustning som måste produceras samt installeras 
globalt (Telenor, 2018). Implementationen av 5G-nätverket kommer således kosta väldigt 
mycket tid och resurser, vilket är en stor utmaning (Telenor, 2018). Ett annat nätverk som 
oftast blandas ihop med 4G är LTE (Long Term Evaloution), men faktum är att LTE är ett 
eget nät som utvecklades av marknadsorganisationen 3rd Generation Partnership Project 
(3GPP) och anses vara det sista steget innan 4G. LTE teknologin använder en unik 
datastruktur samt ett annat gränssnitt jämfört med både 3G och 4G (Jimaa et al., 2011). 

3.4 Olika typer av nätverk  

Den första generationens mobilnät (1G) introducerades i början av 1980-talet. Systemet var 
ett analogt system som omvandlades till ett digitalt system efter att 2G lanserats. 1G nätet 
lanserades först i Japan år 1979 av företaget Nippon Telegraph and Telephone (NTT) 
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och användes enbart för vanliga telefonsamtal. Efter lanseringen av 1G-nätet i USA på mitten 
av 1980-talet spreds tekniken runt om i världen. 1G-nätet gav upphov till stort brus störningar 
vilket var en väldigt stor nackdel med tekniken (Telenor, 2018). 
 
Den andra generationens mobilnät (2G) även kallad för GSM (Groupe Special Mobile) 
introducerades år 1991. Det nya 2G-nätet var digitalt och nya tjänster såsom SMS och MMS 
blev tillgängliga. 2G-nätet klarade att hantera 9.6 Kbit data per sekund och genom det digitala 
systemet minskade brusandet under samtal (Telenor, 2018). 
 
Den tredje generationens mobilnät (3G) lanserades år 1998 och medförde stora förändringar. 
3G-nätet gjorde det möjligt att surfa på mobiltelefoner, ringa videosamtal och dela bilder. 
Hastigheten ökade markant och 3G-nätet klarar att hantera data upp till 384 Kbit per sekund 
för mobila enheter och 2 Mbit per sekund för stationära enheter. I dagsläget används 3G-nätet 
som en backup för datatrafik då det inte finns täckning i 4G-nätet (Telenor, 2018). 
 
Den fjärde generationens mobilnät (4G) lanserades år 2008 och är det mobila nätverk som 
används idag. 4G teknologin gör det möjligt att hantera data upp till 1 Gbit per sekund. 4G-
nätet och 3G-nätet samspelar med varandra vilket minskar risken för att inte vara uppkopplad 
hela tiden då det inte alltid finns täckning för 4G. Då 4G lanserades var privata användare 
tvungna att uppgradera sina mobila enheter då 4G är en ny teknologi som inte stöds av alla 
mobila enheter (Telenor, 2018).  

3.5 Utmaningar 

Det talas febrilt kring möjligheterna som 5G-tekniken medför, men man får inte glömma att 
identifiera utmaningarna som kan komma att behöva hanteras med när det kommer till 
användandet av tekniken, då resan från forskning till implementation inte alltid är linjär och 
enkel. Områden att ha i åtanke där utmaningar finns är bland annat diverse beslutskategorier 
som används som underlag vid beslutsfattande och där det är tänkt att dem stödja 
konkurrensfaktorer som identifierats. Relevanta beslutskategorier eller faktorer att ha som 
underlag vid beslutsfattande när det kommer till investeringar av 5G-teknik i skulle kunna 
vara funktionalitet, kunskap och kompetens, underhåll, infrastruktur och säkerhet. Exempel på 
konkurrensfaktorer kan vara kostnad, kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet (Bellgran & 
Säfsten, 2005). Varje identifierad konkurrensfaktor kan ha olika mycket inverkan i de beslut 
som tas inom beslutskategorierna, där exempelvis en investering ger upphov till flexibilitet 
men inte nödvändigtvis bättre leveransförmåga. 
 
Säkerheten och skydd är något som måste undersökas hos nuvarande systemarkitekturer med 
hänsyn till de industriella tillämpningarna som finns hos 5G. En eller flera tydliga policyers 
bör upprättas samt att man bör analysera gapet mellan nuvarande systemarkitektur och den 
önskade tills att kraven för säkerhet och skydd uppnås (5G-ACIA, 2018). Ett område som inte 
får lika stor uppmärksamhet är hanterandet och undvikandet av dataintrång via nätverken, 
vilket kan vara intressant att undersöka. Som tidigare nämnt lär vägen från koncept till 
verklighet inte vara linjär vilket gör att man, på vägen till det senare målet, behöver ha en 
tillräcklig validering från olika typer av tester, så kallade testbeds, som är en plattform där 
man prövar vetenskapliga teorier, beräkningsverktyg och nya teknologier (5G-ACIA, 2018). 
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3.6. Real-Time Locating System (RTLS) 

Real-Time Locating System (RTLS) är ett realtidssystem som används för att identifiera, 
spåra samt lokalisera objekt eller människor inom ett område. Global Positioning System 
(GPS) är en annan typ av teknologi som används för lokalisering utomhus i realtid, men har 
inte visat sig vara lika framgångsrik inomhus (Malik, 2009). RTLS fungerar på ett enkelt sätt 
genom att trådlösa enheter (Tags) sammankopplas med objekt eller människor, vilket 
visualiseras i Figur 3. Dessa trådlösa enheter skickar signaler till en sensor (Location Sensor) 
som är placerad inom det område som de trådlösa enheterna befinner sig i. Sedan skickar 
sensorerna signaler till en programvara (Location engine software) som identifierar, 
kommunicerar och utbyter data med de trådlösa enheterna. Programvaran (Location engine 
software) skickar därefter vidare platsinformationen och annan data till ett 
applikationsprogram (Application software) som visar upp vart enheten befinner sig samt 
länkad data/information till enheten (Malik, 2009). 
 
 

	

Figur 3 - Förenklad bild av ett RTLS-system (Malik, 2009)	

 
3.6.1 RTLS med trådlösa teknologier 
 
I dagsläget kan RTLS användas med hjälp av en rad olika trådlösa teknologier såsom RFID 
(Radio Frequency Identification), Ultra Wideband, Acoustic Locating och Buildning 
illumination. Wi-Fi och Bluetooth är två andra teknologierna som används vid 
lokaliseringssystem såsom RTLS. De olika trådlösa teknologierna har skillnader gällande dess 
fysiska komponenter, prestanda, kostnad samt lokaliseringsavstånd (Malik, 2009). 
 
Wi-Fi, som är en förkortning av Wireless Fidelity, är en teknik som används för att trådlöst 
ansluta till Internet samt andra nätverk. Wi-Fi teknologin används idag globalt och de flesta 
enheter som mobiltelefoner, datorer, TV-apparater med flera använder sig av Wi-Fi. Tekniken 
fungerar genom att enheter ansluter sig trådlöst till en Wi-Fi-åtkomstpunkt (Router) som i sin 
tur är kopplad till ett nätverk via kabel eller ledning (Malik, 2009). Att använda Wi-Fi är ett 
tillvägagångssätt som är standardbaserat vid implementering av RTLS som kan lokalisera 
Personal Digital Assistants (PDA:s) samt andra enheter utrustade med Wi-Fi radios/tags. 
RTLS baserat på Wi-Fi tenderar att vara mindre kostsamt jämfört med andra 
nätverksteknologier på grund av installerade Wi-Fi access points som används för 
dataöverföring samt internetåtkomst. Wi-Fi baserade nätverk kräver dessutom mindre 
utbildning av personal då nätverket redan är installerat.  
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Eftersom att Wi-Fi är ett mångsidigt nätverk som bland annat kan användas till data, video, 
ljud är det enkelt att handskas med. I och med att Wi-Fi enheter har en inbyggd mekanisk 
spårning behöver de därför inte använda sig av Tags, vilket underlättar för implementering av 
RTLS. Wi-Fi baserade RTLS-system har en räckvidd på ca 1-5 meter och beroende på antalet 
enheter som ska lokaliseras kan dataöverföringen belasta systemet samt skapa datatrafik. Det 
befintliga Wi-Fi systemet som implementeras vid RTLS är inte avsedd för hög noggrannhet 
när det gäller platsinformation, och istället måste företag omplacera samt öka antalet 
åtkomstpunkter (Wi-Fi Access Points) (Malik, 2009).  
 
Bluetooth är en trådlös nätverksteknik som används för kommunikation i en PAN-miljö 
(Personal Area Networking). Mobiltelefoner samt andra trådlösa enheter använder sig av 
Bluetooth för att kommunicera och överföra data till varandra (Malik, 2009). Lokalisering 
med hjälp av Bluetooth bygger på samma princip som vid användningen av Wi-Fi, där det 
installeras åtkomstpunkter. Skillnaden är att vid användning av Bluetooth installeras 
åtkomstpunkterna (Bluetooth Access Points) med längre mellanrum, oftast 10 till 15 meter 
från varandra. Bluetooth Tags kan både vara inbyggda samt placerade på enheter, och med 
Bluetooth baserat RTLS-system uppskattas noggrannheten för lokalisering vara inom ca 2 
meters avstånd. Bluetooth baserade RTLS-system är ett standardbaserat tillvägagångssätt som 
ger användaren tillgång till flera valmöjligheter samt driftskompatibilitetsegenskaper som i 
sin tur resulterar i lägre priser. Bluetooth teknologin har i allmänhet en väldigt låg 
energiförbrukning vilket gör den väldigt praktisk att använda till trådlösa enheter. Likt Wi-Fi 
är Bluetooth ett mångsidigt nätverk som kan användas till olika tjänster såsom 
fjärrövervakning, röst, kontroll och IP-tjänster. Eftersom att Bluetooth har en kort räckvidd 
måste multipla åtkomstpunkter installeras med mellanrum i större sammanhang. Bluetooth 
teknologin betraktas som ett mindre säkert nätverk på grund av att det kan attackeras och 
hackas. Inom RTLS samband har det även kommit fram att Bluetooth oftast har en 
positionsfördröjning på ca 30 sekunder (Malik, 2009).  
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4. Resultat 
 
Detta avsnitt redogör för resultatet av intervjuer, diskussioner och samtal som har hållits och 
förts med aktörer från telekomindustrin som utvecklar tekniken och tjänster samt 
tillverkningsindustrin där man tänkt implementera 5G-tekniken. Intervjuerna transkriberades 
och är svarade enligt den ordning frågorna ställdes, se Bilaga 1. 
 
4.1 Implementering, utmaningar och möjligheter med 5G hos Scania 
 
Den 3 april 2019 hölls en intervju med en person som ansvarar och koordinerar arbetet för 
Smart Factory labbet på Scania i Södertälje. Syftet med Smart Factory är att testa, 
demonstrera, utvärdera och anpassa ny teknik till Scanias fabriker och miljöer. Tanken är att 
Smart Factory ska vara som en minifabrik där lösningar ska tas fram för att sedan skalas upp 
och implementeras i de faktiska fabrikerna. Digitalisering och hållbarhet är något man jobbar 
med brett över Smart Factory och täcker även flera arbetsområden på företaget såsom 
produktionsberedning, montering, logistik. Målet är att kunna förutspå framtiden med all den 
data som samlas in och därefter planera i simuleringsverkliga verktyg innan implementering 
sker. Dessutom utvecklas en så kallad “digital tvilling” som gör det möjligt att följa upp och 
göra eventuella förbättringar. 
 
När det kommer till implementerandet av 5G i Scanias fabriker nämner man att Wi-Fi, 4G 
och standarden LTE (Long Term Evolution) är något som existerar i minifabriken i dagsläget 
som en del av utrustningen är uppkopplad till. Utöver detta finns även ett RTLS-system som 
går på både Wi-Fi och 4G. För en del av utrustningen och verktygen, exempelvis en dragare 
från industriföretaget Atlas Copco, har man valt att låta den gå på 4G istället för Wi-Fi, och 
detsamma gäller för deras interna GPS-system, RTLS-systemet. Orsaken till detta är att det i 
dagsläget inte spelar någon roll om man använder 4G eller Wi-Fi eftersom att det är 
förhållandevis lite data som flödar att det inte påverkar hastigheten. Efter att en del tester har 
gjorts har man kommit fram till att upptiden, det vill säga tillgängligheten, inte har skiljt sig åt 
märkbart mellan Wi-Fi och 4G. Någon gång i maj eller juni förväntas Scania ha tillgång till 
5G men har som tidigare nämnt ingen större användning av det i dagsläget då de inte streamar 
den stora mängd data i Smart Factory labbet som skulle göra det fördelaktigt med 5G-
tekniken. Man tror att upptiden är mer stabil med cellulär teknik och kan nå ut till alla ytor i 
fabriken. Wi-Fi kan ha höga toppar och därmed bättre hastighet, men även betydligt lägre 
bottnar. Enligt Scania har man från Ericssons sida informerat om att cellulär teknik förväntas 
ge en hög och jämn nivå, vilket är mer driftsäkert. Detta är önskvärt när det kommer till 
kontrollering av kritiska moment. Med truckar och annat som rör sig in och ut ur fabriken 
kommer signalen att störas och med cellulär teknik ska det bli enklare att hålla samma 
uppkoppling, men inget är bevisat än. Från Scanias sida kommer tester att genomföras för att 
identifiera skillnader mellan 4G och 5G, men även Wi-Fi, innan en rekommendation ges. 
 
Förutom ett bättre dataflöde nämner Scania att det möjligtvis blir renare i fabriken med 5G. 
Detta eftersom att de små datorerna och kabinetterna som står runt om i fabriken kan lägga 
upp i molnet genom att nätverksdosor placeras i taket. I dagsläget har varje verktyg ett eget 
kabinett, och på exempelvis chassiavdelningen hade man kunnat skapa mer yta genom att 
placera processerna i molnet och därmed skapa, men även ge mer plats för viktigare saker 
såsom AGV:er, även kallat självgående truckar (Automated Guided Vehicles).  
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Vidare diskuterades eventuella utmaningar som kan uppstå vid framtagandet och 
implementerandet av 5G-tekniken samt ifall det finns någon kostnadsuppskattning från 
Scanias sida, men det gjorde det inte då detta inte har diskuterats. En av utmaningarna som 
lyftes var att all utrustning måste anpassas till tekniken, och i dagsläget är dagens teknik 
anpassad för Bluetooth, Wi-Fi eller liknande nätverk. Ytterligare en utmaning är att ordna rätt 
infrastruktur som ska göra det möjligt att koppla upp sig. Dessutom gäller det inte bara för 
telekomaktörer såsom Ericsson att leverera en tjänst med 5G-teknik, utan det gäller för andra 
företag som levererar verktyg och annan utrustning, exempelvis Atlas Copco, att även följa 
med i utvecklingen. Intervjuaren avslutar frågan med att förklara att det kommer att ta ett tag 
innan man sätter in 5G och cellulär teknik i lastbilarna och fabriken. 
 
5G teknikens fördelar är något man tror de flesta aktörer inom tillverkningsindustrin kommer 
att ta del av genom att investera och implementera tekniken, då det lär påverka företagens 
konkurrenskraft. På sikt lär konkurrenskraften vara oförändrad eftersom att man antar att 
konkurrerande företag vidtar liknande beslut gällande investeringen av tekniken. Detta gäller 
inte bara investering i 5G, utan även digitalisering i helhet och allt som berör Industri 4.0. 
Vidare kan Post- och telestyrelsen (PTS), som säljer radiospektrum, förvänta sig intresse från 
både städer och företag som vill köpa sina egna radiospektrum. 
 
Gällande kunskapsnivån och kännedomen av 5G på Scania är alla på Smart Factory bekanta 
med begreppet och dess innebörd, samtidigt som det är svårt att ge en uppfattning om 
kännedomen av övrig personal som arbetar utanför labbet. De som har besökt Smart Factory 
labbet vet vad det är för något, men att bedöma kunskapsnivån på en skala 1-10 är både svårt 
och orättvist då de det inte faller inom deras arbetsområde. Avslutningsvis nämner 
intervjuaren att det finns saker som, exempelvis, de ute i produktion kan som den intervjuade 
inte är bekant med och vice versa. Det är deras uppgift på Smart Factory att söka fram och 
göra informationen begriplig. 
 
När det kommer till investeringsprocessen finns en standardiserad process med ett antal steg 
och beslutskategorier som ska genomföras och beslutas kring innan ny investering görs, i 
detta fall implementationen av en ny teknik. Processen innehåller tre steg och genomförs 
enligt följande ordning: testning av tekniken, ett pilotprojekt och slutligen genomförs den 
storskaliga implementationen. Det första steget, testning, görs för att tekniken först och främst 
ska visa sig vara fördelaktig i Smart Factory labbet, bland annat genom att utföra ett antal 
tester och demonstrationer som ska tyda på att tekniken är mogen. Därefter initieras nästa 
steg, pilotprojektet, där man gör en pilot på en produktionsenhet på Scania så att man får en 
verifikation på att det fungerar i praktiken i de “riktiga” fabrikerna. Slutligen rullar man ut 
tekniken i resterande delar av fabriken. Ovan nämnda steg är Smart Factory labbets del i 
processen medan andra avdelningar på företaget genomför ekonomiska kalkyler, förhandlar 
pris och gör investeringen lönsam för företagets alla produktionsenheter i Sverige och globalt. 
Smart Factory labbet har således inga ekonomiska ramar och undersöker endast funktionalitet 
och att tekniken ska passa Scanias IT-struktur. 
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4.2 Utmaningar och möjligheter sett från utvecklarföretaget Ericsson 
 
Den 18 april 2019 hölls en intervju över Skype med en person som ansvarar för satsningen 
kring Smart Manufacturing på Ericsson i Kista. För att kunna bevisa affärsvärdet och att 
säkerställa att 5G-tekniken möter de krav som industriaktörer sätter finns Smart 
Manufacturing-fabriken där ingenjörer och innovatörer kan utveckla, testa och implementera 
tekniken.  
 
Ericsson arbetar med att framställa lösningar med 5G till företag inom tillverkande industrier 
på två sätt. Det första är att identifiera specifika krav som industriaktörer kräver för att kunna 
driva sina verksamheter och även utveckla dem. Det andra sättet är genom att utveckla en 
teknik som är enkel att förstå där det inte ska behövas någon expertkompetens för att använda 
tjänsten, samt att den ska vara möjlig att skala ner till mindre installationer. Med detta menar 
man att dessa tjänster som företagen kommer att erbjudas inte är ekvivalent med Ericssons 
kärnverksamhet som är att erbjuda utrustning och bygger ut nätverk för mobil kommunikation 
i stora skalor, såsom i städer och länder. Vidare förklarades det att orsaken till att 5G-tekniken 
inte ännu existerar beror på att standarder inte är färdigt definierade, frekvenser bestämda och 
slutligen att enheter inte är kompatibla med att koppla upp sig till nätverket. Det blir därmed 
viktigt för företag som utvecklar utrustning och verktyg att följa utvecklingen. 
 
De utmaningar som Ericsson har mött på vägen vid utvecklandet av 5G-tekniken har främst 
varit vid framtagningen av en standard. När det kommer till standarden gör varje aktör inom 
telekomindustrin sin forskning på området som därefter presenteras till deltagare inom 3GPP, 
3rd Generation Partnership Project, där det finns möjlighet att splittrade vyer och tankar 
uppstår. 3GPP är en organisation av telekomaktörer, med deltagare såsom Ericsson och 
Nokia, och sätter standarder för nätverkstelefoni globalt och målet för dessa aktörer är att en 
del av ens forskning ska inkluderas i denna. Dessutom är en annan utmaning att möta 
industrins behov, men detta är något man arbetar med vid framtagandet av lösningar. 
 
När det kommer till implementerandet av tekniken har man identifierat en naturlig utmaning, 
nämligen att det existerar ett kunskapsgap mellan utvecklare och användare, där nyckeln blir 
att försöka få dem att förstå vad tekniken innebär och vad den kan göra. När det kommer till 
teknikens användningsområde finns möjligheter att använda den till i stort sett alla typer av 
applikationer. Vidare förväntas tekniken ge ökad flexibilitet och möjlighet att anpassa 
produktionen och sätta ut fler sensorer i fabriker och därmed generera mer data. Likt Scanias 
har man sett möjlighet att minimera användningen av kablar till datorer och kabinetter, som 
idag utgör ca 99 % av kopplingarna, och istället använda sig av trådlös teknik genom att, 
exempelvis, sätta upp dosor i fabriken. Avslutningsvis nämner den intervjuade att möjligheten 
att integrera 5G-tekniken genom ett företaget hela supply chain, samt att en uppskattning av 
kostnaden för investeringen ligger på 2 MSEK. 
 
4.3 Implementering, utmaningar och möjligheter med 5G hos AstraZeneca 
 
Den 30 april 2019 mottogs svaren på intervjufrågorna via mail från en person som är 
Regionchef i Norden och Baltikum (Nordic Baltics) för AstraZenecas IT infrastruktur. 
AstraZeneca IT arbetar med digitalisering genom att sträva efter att lyfta fabrikerna till nästa 
generation av teknik till alla delar av företaget och anställda, såsom operatörer, kvalitet- och 
servicepersonal. För att lyckas med detta ingår en uppdaterad version av senaste generationen 
Wi-Fi (Voice and Data), förstärkning av säker Backup, lagringskapacitet, implementering och 
utbildning av nya datasäkerhetsrutiner, verktyg med mera. Parallellt engagerar man ledare och 
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personal i att själva och i grupp utforska digitaliseringsbegreppen blockchain, machine 
learning, AI, IoT, Predictive Maintenance, Robotics, Electronic Batch med mera. 
 
Gällande möjligheten att implementera 5G i fabrikerna för AstraZeneca dialog med Telia och 
andra leverantörer om vad tekniken kan göra för deras produktion och effektivitetshöjning ur 
ett digitaliseringsperspektiv. I dagsläget finns ett utbyggt internt 4G-nät vilket gör att steget 
till 5G har en god potential. Vidare förklarar den intervjuade att man som ett ledande 
läkemedelsbolag har en stor kvalitetsproduktion för bland annat monitorering av kritisk 
driftutrustning. Dock har man heller inte utnyttjat potentialen av det existerande 4G-nätet, 
vilket gör att man parallellt med undersökningen av 5G planerar piloter för Internet of Things 
med Narrow Band 4G teknik. Möjligheten finns att utöka robotdriften inom logistik som till 
viss del idag drivs med en äldre, men robust, generation radioteknik. 
 
Med tanke på att 5G inte ännu är kommersiellt tillgänglig samt att AstraZeneca är långt 
framme med ny Wi-Fi teknik och 4G, ser man inte att 5G ska leverera en extra fördel i 
dagsläget. Däremot fokuserar arbetet gällande digitalisering på områden som kräver 
oavbruten kommunikationstillgänglighet, vilket 5G utlovar. Här ser AstraZeneca behov 
gällande att säkra upp på ett mer kostnadseffektivt sätt och ha oavbruten kontakt med 
kvalitetskontroll och kvalitetssystem. 
 
När det kommer till utmaningarna med implementerandet av 5G i företagets verksamhet 
nämns att i och med att företaget har en verksamhet som baseras på stabilitet blir frågan om 
driftsäkerhet extremt högt värderat av AstraZeneca IT och produktion. Man vet att 5G kan 
hjälpa företaget att driva utveckling av teknikanvändning på mobila enheter, och 
produktionslinjer har stort förtroende för trådbunden nätverksteknik. Utmaningen är att 
tillsammans med företagets leverantörspartners rikta in utbyte av existerande trådbunden 
teknik till 5G eller Wi-Fi. De mest lämpliga områden är när ett system eller utrustning 
behöver behålla uppkoppling vid transport av produkter och personal mellan byggnader eller 
produktionssiter. Vidare nämner man miljöaspekter och läkemedelstransporter som två 
spännande områden. Där försöker företaget se till att förstärka monitorering av och minimerar 
utsläpp och föroreningar, samt att läkemedel aldrig hamnar i risk att falla utanför de högt 
ställda kraven på temperatur och luftfuktighet. Detta är viktigt så att läkemedlet hela tiden 
bevarar sin kvalitet så att patienten alltid får läkemedlets fulla potential. 
 
Gällande frågan om hur man tror att 5G-tekniken kommer att påverka företagets 
konkurrenskraft tror man att den kommer att stärkas eftersom att företaget kan attrahera ny 
personal och de leverantörer som drar nytta av en ny teknik. Om teknikens potential med 
dataöverföring, uppkoppling och stabilitet bevisas kommer detta att ge AstraZeneca större 
förtroende i det långa loppet. 
 
Kompetensnivån gällande 5G och dess innebörd är svår att uppskatta, men om en grov 
uppskattning görs går det att anta att de som arbetar med IT-utveckling kan bedömas mellan 
fyra och fem på en tiogradig skala medan anställda i produktion bedöms kompetensen ligga 
mellan ett och två. Den intervjuade lyfter att AstraZeneca Operations fokuserar på Lean 
processing och stabilitet då de står framför strikta GMP (Good Manufacturing Practice) krav, 
medan AstraZeneca IT utforskar nya tekniker och system för framtida uppgraderingar och 
processförbättringar. 
 
 
 



	
	

17	

4.4 Utmaningar och möjligheter hos applikationsutvecklaren H&D Wireless 
 
Den 2 maj 2019 hölls en intervju med H&D Wireless VD via ett telefonsamtal. H&D 
Wireless arbetar med att framställa applikationer på befintliga system och eftersom 5G-
teknologin i dagsläget inte är kommersiellt tillgänglig ser man inget behov av att utveckla nya 
applikationer till företag eftersom att det inte är företaget som driver och formar standarden. 
Detta beror även på att företaget, likt många andra leverantörer, ligger långt fram i 
värdekedjan. Vidare nämns att framtagandet av en standard för 5G-teknologi kommer att ta en 
längre tid vilket gör att man tror att Wi-Fi kommer att dominera marknaden framför cellulär 
teknik. 
 
H&D Wireless ser likt många andra företag en möjlighet att använda sig av 5G teknik vid ett 
större dataflöde samt för en ökad noggrannhet vid positionering. Företaget, som har en RTLS 
applikation som gör det möjligt att positionera verktyg och andra tillgångar inomhus, ser 
möjlighet att använda 5G tekniken till detta ändamål. För IoT enheter som ska utrustas med 
chip kommer kostnadsfrågan vara avgörande gällande möjligheterna att skala upp. Detta 
eftersom att enheter som drar mycket ström kommer att behöva större eller bättre batteri och 
då kan det bli frågan om man bör använda sig av kabel istället. Det blir därmed dyrare och 
utmaningen där blir att utveckla billiga chip och få upp volymerna för att göra det skalbart. 
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5. Analys och diskussion 
 
Rapportens femte avsnitt redogör en jämförelse mellan den teoretiska bakgrunden som 
behandlats i avsnitt 3 och det resultatet som genererades av intervjuerna. Vidare besvaras 
frågeställningarna och samtidigt diskuteras likheter och skillnader som identifierats mellan 
Scania och AstraZeneca i kontrast till utvecklarna Ericsson och H&D Wireless. 

5.1 Utmaningar och möjligheter med 5G utifrån ett användarperspektiv 

Industriaktörerna Scania och AstraZeneca arbetar kontinuerligt med digitalisering och ser i 
dagsläget liknande utmaningar och möjligheter när det kommer till introducerandet samt 
implementerandet av 5G-teknologin i tillverkningsindustrin. När det kommer till 
möjligheterna finns en gemensam uppfattning om att cellulär teknik kan leverera en stabilare 
uppkoppling, bättre hastighet genom reducerad latens och dataflöde än andra trådlösa nätverk 
såsom Wi-Fi och Bluetooth. Detta kan i sin tur öka driftsäkerheten genom monitorering av 
bland annat kritisk driftutrustning, processer, kvalitetskontroller och kvalitetssystem. Detta 
verifieras av den redovisade forskningen som är gjord på området av intressenter, vilket 
redovisas i rapportens tredje avsnitt. Vidare förväntas företagens konkurrenskraft att stärkas 
på kort sikt då man kan dra nytta av de möjligheter som kommer med tekniken, men även 
attrahera ny personal och leverantörer som använder sig av tekniken. För läkemedelsföretag 
såsom AstraZeneca kan en bättre uppkoppling och stabilitet ge större förtroende i det långa 
loppet. Långsiktigt kan konkurrenskraften gå åt motsatt håll, det vill säga att det återgår till 
som det var innan eftersom att konkurrenter lär vidta liknande åtgärder för att ligga i framkant 
i utvecklingen.  
 
Gällande utmaningarna nämns att tekniken i dagsläget inte är kommersiellt tillgänglig, att 
utrustning och verktyg måste anpassas samt att det råder ett frågetecken gällande 
kostnadsaspekten. Orsaken till att tekniken i dagsläget inte är kommersiellt tillgänglig kan i 
sin tur bero på att det tar tid att ta fram en standard för 5G, vilket bland annat organisationerna 
3GPP och 5G-PPP arbetar med, samt att detta är ett relativt nytt område som är under 
utveckling. Generellt sett kommer tekniken att kräva investeringskostnader i form av kapital, 
tid och resurser, där Ericsson gör en grov uppskattning på ca 2 miljoner SEK. Vad som ingår i 
denna uppskattning är svårt att ta ställning till, eftersom att det kan bero på en rad olika 
faktorer såsom unika upphandlingar med egna avtal. De kostnader som lär dyka upp är bland 
annat investering i infrastruktur, servicetjänster, anpassandet av utrustning och utbildning av 
personal. 
 
Det finns dessutom utmaningar och möjligheter som den ena parten har framfört men inte den 
andra. Scania nämner att man ser möjligheten att eliminera kablar som är kopplade till datorer 
och kabinetter genom att det lägga upp i molnet (Cloud), som gör det renare i fabriken. Detta 
skapar utrymme för viktigare saker såsom AGV:er och annan utrustning, vilket även 
Lundgren et al. (2017) lyfter i sin rapport. Denna aspekt var något som AstraZeneca inte 
nämnde vilket kan bero på kunskapsbrist samt tidsbrist där man inte hunnit identifiera 
potentiella områden som tekniken har en verkan på. Ericsson betonar att det finns ett 
kunskapsgap mellan utvecklare och användare där utmaningen har varit att förmedla 
teknikens alla möjligheter, och inte endast det som man identifierat i dagsläget. 
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5.2 Tillämpningsområden för 5G inom tillverkningsindustrin 

H&D Wireless nämner att man som tjänste- och applikationsleverantör ligger långt fram i 
värdekedjan och inte driver standarden och sätter specifikationer. Detta gör att man som 
leverantör avvaktar tills investeringar i tekniken är gjord innan man utvecklar verktyg och 
tjänster till användare. Detta är något som troligtvis gäller de flesta leverantörer, exempelvis 
Atlas Copco som levererar dragare till Scania. När det kommer till användandet av RTLS-
system med 5G finns möjlighet att få en förbättrad positionering av ens tillgångar, men 
poängterar även att det att kommer att ta tid tills vi når ett stadium där man levererar tjänster 
som är anpassade för cellulär teknik, vilket gör att Wi-Fi kan dominera marknaden tillsvidare. 
En utmaning för att positionera IoT-enheter med 5G är att chipen som enheterna utrustas med 
behöver vara billiga för att gör det möjligt att skala upp. Annars finns risken att IoT-enheter, 
som drar mycket ström och kräver bättre batteri, kopplas med kabel eftersom att det är mer 
lönsamt.  
 
Tidigare i rapporten lyftes Bärrings licentiatavhandling som exempel där 5G använts för att 
koppla upp en maskin och samla in data. Genom 5G-teknikens flexibilitet har man kunnat 
hämta befintlig data som var lagrad i maskinen, men även sätta ut externa sensorer som gör 
det möjligt att samla in ytterligare data, såsom vibration, temperatur och cykeltid. 5G-
teknikens flexibla förmåga är dessutom en möjlighet man identifierat på både användarsidan 
och utvecklarsidan och bekräftats av de intervjuade. Genom datainsamlingen får en operatör, 
ingenjör eller underhållsarbetare således en status på maskinen som kan användas som 
beslutsunderlag gällande förebyggande underhåll. Vidare bekräftar rapporten, som skrevs av 
bland annat Lundgren, att tekniken förväntas ge stöd i underhållsfrågor. Sammantaget var de 
intervjuade användarföretagen eniga om 5G teknikens övergripande möjligheter såsom ökad 
flexibilitet, datainsamling och bättre uppkoppling för AGV:er. De intervjuade framförde 
samtidigt inte särskilt varierande svar gällande vilka tillämpningsområden man såg för 
tekniken vilket kan bero på tekniken fortfarande är under utveckling och kunskap gällande 
området är begränsat. 

5.3 Förutsättningar för införande av 5G 

Förutsättningarna för införandet av 5G är bland annat tekniska krav, krav till 
verktygsutvecklare, användarvänlighet och utvecklandet av tjänster. Ett tekniskt krav kommer 
att vara att nätverkssystemet ska kunna hantera större mängder data än tidigare, 1000 gånger 
mer volym data per area, 10 till 100 gånger fler uppkopplade enheter, 10 till 100 gånger 
snabbare hastighet, 10 gånger längre livslängd för batterier samt 5 gånger latens, det vill säga 
tidsintervallet mellan en simulering och respons (Osseiran et al., 2013). Vidare är latensen 
viktig för driftsäkerheten genom att i realtid kunna följa processer, och i synnerhet om det 
används vid högriskområden eller fjärrstyrning av maskiner i riskförhållanden eller under 
medicinska procedurer. Under intervjun med Ericsson nämner man användarvänligheten som 
en viktig komponent när nya teknologier tas fram som användare tar del av och där det inte 
ska behövas expertkompetens för att utnyttja tjänsten. Dessutom behöver säkerheten hos 
nuvarande systemarkitektur undersökas med hänsyn till de industriella tillämpningarna som 
finns hos 5G. En uppdatering av befintliga verktyg som stödjer den nya tekniken och 
tillkomsten av nya tjänster är även förutsättningar som är viktiga vid införandet av 5G.  
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5.4 En framtidsblick 

I framtiden kommer 5G att konkurrera med Wi-Fi, och i synnerhet vid introducerandet av Wi-
Fi 6.0. Efter intervjun med Scania gavs uppfattningen av att det i dagsläget inte är någon 
större skillnad mellan Wi-Fi och existerande cellulär teknik när det kommer till 
tillgängligheten på Smart Factory labbet eftersom att det är så pass lite data som flödar. I 
kontrast till detta nämner man att Wi-Fi inte är lika stabil i sin tillgänglighet jämfört med 
cellulära teknik, där Wi-Fi sägs ha höga toppar och låga bottnar medan 5G förväntas leverera 
högre och stabilare uppkoppling. Huruvida tillgängligheten kommer att skilja sig åt ifall det 
hade flödat större mängder data återstår att se och hade varit intressant att undersöka i 
framtida studier. Vidare kommer en fråga att besluta kring vara ifall man väljer att köpa upp 
egna radiospektrum eller ha någon form av abonnemang hos en operatör istället för att ha 
egna Wi-Fi-nätverk.  
 
I takt med tekniken införs i tillverkningsindustrin kommer efterfrågan på tjänster att följa 
samma trend. För ICT-aktörer kommer användandet av 5G möjliggöra stora 
intäktsmöjligheter, där Ericsson och Arthur D. Little prognostiserat en total intäktspotential 
över alla branscher på omkring 1.3 miljarder USD år 2026, där tillverkningsindustrin står för 
ca 18 % av intäkterna. Intäkterna kommer att baseras på serviceområden som främst berör 
uppkoppling, infrastruktur och applikationer. 
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6. Slutsats 
 
Utifrån frågeställningarna och genererade resultaten kan man sammantaget dra slutsatsen att 
det finns flertalet utmaningar och möjligheter vid introducerandet och implementationen av 
5G i tillverkande industrier, däribland uppkoppling av maskiner för datainsamling och en 
stabilare tillgänglighet vilket är önskvärt vid monitorering av kritiska processer eller AGV:er. 
Vidare förväntas kabelledningar elimineras till förmån av nätverksdosor vilket öppnar upp 
ytor och möjlighet för layoutförändringar och nya transportrutter inuti fabriken. Huruvida ett 
företag väljer att investera i tekniken kommer i sin tur att bero på hur företagens IT-
infrastruktur ser ut i dagsläget, samt utvecklingen av både 5G och Wi-Fi. Den största 
möjligheten, som dessutom kan ses som en utmaning, är att få användare att förstå teknikens 
användningsmöjligheter än det som redan identifierats. 
 
Rapporten har haft som syfte att redogöra 5G teknikens utmaningar och möjligheter i 
tillverkande industrier, vilket gör att företag, individer, forskare och organisationer som är 
verksamma inom området förhoppningsvis finner nytta av den. Vidare har rapporten givit en 
grundlig förståelse för ämnet. För att driva arbetet vidare bör det hållas flera intervjuer från 
både användarsidan och utvecklarsidan och, om möjligt, från olika länder och industrier för 
att vidga perspektiven. Dessutom hade avgränsningen kunnat vidgas då det finns industrier, 
som exempelvis transportindustrin, som kan påverka användningen av 5G i 
tillverkningsindustrin. Avslutningsvis är det viktigt att nämna osäkerheten på 
investeringskostnaden på 2 miljoner SEK som nämndes av Ericsson i intervjun, vilket gör att 
det inte går att dra en slutsats gällande kostnaderna. De studier och utredningar som är viktiga 
framåt är kommersialiseringen samt hur tekniken genom industrin kan bidra till hållbara 
samhällsförändringar. 
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Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Intervjumall 1 – Frågor ställda till företag inom tillverkningsindustrin (Scania & 
AstraZeneca) 
 

1. Hur arbetar ni med digitalisering av era fabriker? 
 

2. Har ni kollat på möjligheten att implementera 5G i er verksamhet?  
a. Om ja, vilka delar av verksamheten? 

 
b. Om nej, varför? 

 
3. Vilka möjligheter ser ni med implementerandet av 5G och vad är det ni vill 

uppnå/förbättra? 
 

4. Vilka utmaningar ser ni med implementerandet av 5G i er verksamhet? 
 

5. Tror ni att implementerandet av 5G i verksamhet kommer att påverka er 
konkurrenskraft gentemot konkurrenter i samma bransch? 

 
6. Om möjligt, bedöm kunskapsnivån kring 5G hos era anställda bland de som arbetar 

med utveckling kontra övrig personal på en skala 1-10. 
 

7. Finns någon information ni vill dela med oss som kan vara relevant för vårt arbete? 
 
 
Intervjumall 2 – Frågor ställda till företag som utvecklar 5G-teknik och tjänster 
(Ericsson & H&D Wireless) 
 

1. Hur arbetar ni att med att framställa lösningar med 5G till företag inom tillverkande 
industrier? 

 
2. Vilka utmaningar eller hinder har ni stött på under vägen vid utvecklandet av 5G 

tekniken/tjänster? 
 

3. Vilka utmaningar och möjligheter ser ni med implementerandet av 5G i tillverkande 
industrier? 

 
4. Vilka användningsområden ser ni med 5G-teknik inom tillverkningsindustrin? (Ex. 

logistik/lager, datahantering) 
 

5. Finns någon information ni vill dela med oss som kan vara relevant för vårt arbete? 
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