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Alla bilder i den här presentationen har länkar till vidareläsning
All information kommer från öppna källor
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Execution pays your salary. Innovation pays your pension
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Carl Fredrik Kastengren

Hjälper företag att använda digitaliseringen för 

att utveckla värdeerbjudande och affärsmodell.

Passion för smartare uppkopplade produkter 

som drar nytta av Internet of things och AI/ML.

carlfredrik.kastengren@gmail.com

+46 70 547 15 62
Ledsegel AB
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https://www.linkedin.com/in/cfkastengren/


Referenser
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https://skandiaelevator.com/sv/grain-cloud/
https://agrovast.se/grain-cloud-okar-sparbarheten-i-spannmalskedjan/
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De kommande 25 minuterna:
Teknik som driver innovation

Industriell IoT

Sammankopplade värdekedjor

Dataanalys med hjälp av AI/ML 

Förstärkt verklighet, AR

4G / 5G Privata nät

Vad ser vi för verkan på industrin 

Att komma igång 

Take-aways
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Förändring handlar först och främst om ledarskap och människor



Teknik som driver innovation
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Smarta uppkopplade produkter - Industrial Internet of Things (IIoT)
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(Mobil) Appar

Utför åtgärd

IoT Cloud

Lagra och 

analysera

Saker

Fånga dataKoppla upp

(trådlöst)
Utför åtgärd

IIoT skapar en relation mellan tillverkare och produkter, dess ägare och användare 

Relationen varar under produktens hela livslängd, minst



IIoT – Ökande värden med mer avancerad funktion

Fånga data från enheter

Modifiera programvaran i enheter

Skicka data till enheter

Funktioner Värdeskapande
Effektivisering, automatisering i processer

Tjänstefiering, tjänsteövervakning, 

Kundfeedback, driftoptimering, underhåll

Nya funktioner, ökad säkerhet

Fjärrstyrning, optimering, automatisering
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https://www.flir.eu/products/e8-xt/
https://toyota-forklifts.se/automation/automatiserade-losningar/?RoutingParameters-ChosenMarketKey=SE
https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/news/press_releases/pages/new-connected-driven-tool-holder-solution-maximises-machine-utilisation.aspx
https://www.skf.com/group/products/condition-monitoring-systems/basic-condition-monitoring-products/vibration-measurement/quickcollect-sensor
https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/services/tool-services/toolconnect.html


Industri 4.0 - kombinera MES, lagersystem, IIoT - agera på data i realtid

Produktion

Lager

Produktiondata + 
Kontext:

Position
Vibration

Temperatur
Fukt

Damm
...

Flöden
Status

Funktion
Resultat

Leverantör

Leverantör
Distributör

Kunder
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https://www.northstarbattery.com/
https://www.ifm.com/se/sv/category/055/055_010
https://www.wittra.se/products/wittra-sensor-tag/
https://www.atlascopco.com/sv-se/itba/industry-solutions/industrial-assembly/industry-4-0


Industri 4.0 - sammankopplade ekosystem - automatisera processer

Beställningar
Tidpunkter

Lagerstatus
Kvalitetsdata

Produkters 
funktion och 

status

Leverantör

Leverantör
Distributör

Kunder

ERP

PDM/
PLM/
PIM
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https://www.trakk.se/
https://www.wuerth-industrie.com/web/en/wuerthindustrie/cteile_management/kanban/kanban_steuerung/ibin_intelligenterbehaelter/ibin.php
https://www.redpill-linpro.com/solutions/api-management-service
https://www.rangeservant.com/product/connected-care/
https://skandiaelevator.com/quote-configurator/


AI/ML - Artificiell intelligens och maskininlärning för dataanalys

Spellistor

Röststyrda “Assistenter”

Autonoma fordon

Visionsystem med AI 

Felupptäkt, anomalier

“Virtuella sensors”

Målbild: prediktiva applikationer

På bred front nära oss som konsumenter Industriella applikationer
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https://www.ekkono.ai/use-cases/
https://assistant.google.com/
https://www.pekatvision.com/
https://www.spotify.com/se/
https://www.einride.tech/


Datavisualisering (Sensor- och produktdata)

Komplexa instruktioner

Support och guidning på distans

Dokumentation (kamera, mikrofon, position)

AR - Augmented Reality - Information där du behöver, när du behöver
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På bred front för oss som konsumenter Industriella applikationer
Marknadsföring - “prova vår produkt”

Spel, i mobilen och på konsol

Navigation i bilar och i Google maps

https://www.youtube.com/watch?v=lxjC4Z05qh8&t=98s
https://info.xmreality.com/remote-support
https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/animation-audi-q4-e-tron-augmented-reality-head-up-display-5563
https://www.synsam.se/glas%C3%B6gon/prova-online
https://arvr.google.com/ar/
https://blogs.microsoft.com/blog/2021/03/31/army-moves-microsoft-hololens-based-headset-from-prototyping-to-production-phase/


AR - Augmented Reality - Information där du behöver, när du behöver
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https://www.youtube.com/watch?v=lxjC4Z05qh8&t=98s

Microsoft online: Hololens 2 - 33 700 SEK + moms

https://www.youtube.com/watch?v=lxjC4Z05qh8&t=98s
https://www.microsoft.com/sv-se/hololens/buy


“Privata nät” - Den mest intressanta nyheten inom 5G? 
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Företag skaffar sig ett eget 4G/5G nät

Koppling till publika nätet är upp till “ägaren”

Kontrollerbart och styrbart

Hög tillförlitlighet och säkerhet

Positionering med cm-noggrannhet kommer

Stabilt, säkert, mycket kort fördröjning

Klarar krävande applikationer - tex AR

Rörlig utrustning - AGV och verktyg

Hanterar många enheter, hög datahastighet

Enklare “möblera om” i stillastående utrustning 

Ett “eget” mobilnät I industrin med förändring som nya normala

https://www.bosch.com/stories/5g-industry-4-0/
https://www.ericsson.com/en/dedicated-networks
https://www.gsma.com/iot/manufacturing/benefits-use-case/mercedes-benz-5g-factory/
https://www.atlascopco.com/en-rs/itba/expert-hub/innovate/5g-battery-tools-with-integrated-controller-for-more-efficiency-and-flexibility


Vad ser vi för verkan på industrin?
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“In the digital era are four extraordinary technological superpowers”
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Pat Gelsinger, CEO 

VMWare (2018)

IoT
Connecting the digital and 

the physical world

Mobile
Unprecedented reach

AI
Intelligence everywhere

Cloud
Previously unimaginable scale 

Teknikinnovation sker inom tech-världen -

de som hoppar på tåget har fördel mot de som väntar på nästa 

https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-four-superpowers-shaping-our-world/


Strategi

Affärsmodeller realiserar strategin

Processerna bygger upp affärsmodellen

Organisationen och ledarskapet arbetar i processerna, stöttade av teknik/IT

Strategi för en digital värld

Affärsmodeller realiserar strategin

Digitaliseringen möjliggör nya affärsmodeller

Processerna bygger upp affärsmodellen

Digitaliseringen bidrar till effektivare och automatiserade processer

Organisationen och ledarskapet arbetar i processerna, stöttade av teknik/IT

Digitaliseringen påverkar organisation och ledarskap och teknikval

Teknikdriven, strategisk utveckling av affärsmodeller och processer 

Strategi

Affärsmodeller

Processer
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Ledarskap Teknik/ITOrganisation

Modell: Cordial



Att komma igång
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Digitaliseringen - del av “ständiga förbättringar” (och Lean)
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Inspiration Vision Ledarskap Kunskap Strategi Genom-
förande



Affärsmodeller

Möjligheterna finns över hela affärsmodellen - och din kunds också

Strategi

Processer
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Ledarskap Teknik/ITOrganisation

Bild: Strategyzer.com
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“If I had asked people 

what they wanted, they 

would have said faster 

horses.”

- Henry Ford



Take aways

Förändring drivs av företagsledningen och handlar främst om människorna 

Ny teknik driver innovation

Var nyfikna!

Bjud in företag, start-ups, personer, att berätta hur de gjort. 

Hitta värdet, annars är allting för dyrt
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Execution pays your salary. Innovation pays your pension
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Carl Fredrik Kastengren

carlfredrik.kastengren@gmail.com

+46 70 547 15 62

Ledsegel AB
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https://www.linkedin.com/in/cfkastengren/

