SCENARIOANALYS AV
UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER FÖR
IOT-LÖSNINGAR
Internet of Things (IoT) har det pratats om en längre tid

Internet of Things (IoT)

och nu börjar det ta fart på riktigt inom en rad branscher
så som industri, fastigheter och transport där befintliga
och potentiella aktörer måste förbereda sig. Vad gäller
nätuppkoppling är ett sannolikt scenario att olicensierad
nätteknik och 4G baserade NB-IoT kommer att
samexistera. Beroende på positionering, och vilken
teknik som aktörerna väljer att fokusera på, kommer de
att påverkas på olika sätt. Samarbeten och val av
strategi kommer att bli extra viktigt för att ta sig in på
IoT-marknaden. Den stora mängden information som
kommer att samlas in ställer höga krav på säkerhet och
informationshantering vilket gör att utvecklingen där
hela tiden tar stora steg.

Innebär att föremål, djur
eller människor förses med
unika identifierare med
möjlighet att automatiskt
överföra data och
information över ett nätverk
utan någon mänsklig
interaktion
LPWAN
Low Power Wide Area
Network. IoT nätverk som t
ex NB-IoT, LoRA och Sigfox,
anpassade för
kostnadseffektiv och,
energieffektiv uppkoppling
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möjlighet för tjänster som ska
fungera i en större geografi

Under intervjuerna diskuterades

och/eller med rörliga sensorkällor

faktorer som har en betydande

samt ger möjlighet till högre

roll vid val av nätteknik. Dessa

kvalitet. En viktig aspekt är att

faktorer, som beskrivs som

det endast är telekomaktörerna

möjliga händelser, analyserades

som har möjlighet att erbjuda NB-

för de två aktörstyperna,

IoT då tekniken bygger på 4G-

byggstens-tillverkare samt nät-

näten.

och tjänsteoperatör, med olika

Olicensierade nättekniker har

infallsvinklar beroende på vilken

redan använts i kommersiella

teknik som företaget valt att

tester. Exempelvis LoRa har

fokusera på.

använts i en innovationstävling i

Mittuniversitetet och Sundsvalls
kommun. Detta är något som NB-

leverantörerna. Detta kan leda till
en närmare kontakt med
kunderna. Däremot måste
företaget även kunna hantera en
ny typ av konkurrens när de byter
lager. Om en stadsnätsoperatör,
som idag arbetar horisontellt,
utför vertikala och isolerade
samarbeten garanterar de sig en
plats på marknaden. Därför är det

SAMARBETE
MELLAN AKTÖRER ÄR
EN FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR IOT-

Göteborg samt i Sundsvall genom
ett samarbete mellan

tillsammans med tjänste-

SAMARBETEN
OCH STRATEGIER

UTVECKLINGEN
viktigt för byggstenstillverkare

IoT inte har hunnit med än, och

Samtliga intervjuade företag

och nät- och tjänsteoperatörer

som skulle kunna innebära ett

anser att samarbeten mellan

som fokuserar på olicensierade

försprång för de aktörer som

aktörer är en framgångsfaktor för

nätverk att agera snabbt för att

väljer att arbeta med

den fortsatta IoT-utvecklingen.

säkra kunder innan NB-IoT

olicensierade nätverk.

Vilken roll varje företag ska ta och

kommer ut på marknaden.

Olicensierade nät är enkla att

hur samarbetet bör utformas

bygga till en relativt låg kostnad

skiljer sig beroende på situation

Hur dessa olika samarbeten

och ger en möjlighet för andra

och förutsättning.

kommer att se ut varierar
beroende på aktör. Vissa aktörer

aktörer än mobiloperatörer,
exempelvis stadsnätsoperatörer.

Två möjliga sätt att samarbeta på

använder sig av förvärvsstrategier

att ta en position på marknaden,

är horisontellt eller vertikalt. Ett

för att erhålla ny kompetens och

företag som satsar horisontellt

kundgrupper, andra företag

befinner sig i ett av lagren.

utnyttjar samarbeten eller en

Positionen blir trygg för företaget

organisk tillväxtstrategi.
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5G KOMMER ATT
ERBJUDA EGENSKAPER
SOM KOMPLETTERAR

Kundbaserna är självklart en

TEKNIKER PÅ DAGENS

viktig resurs vid samarbeten.

MARKNAD OCH TAR
IOT TILL NÖSTA STEG

EN FRAMTID SOM
BYGGER PÅ IOT

