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Sammanfattning 
 

Världen är på väg mot en fjärde industriell revolution där Industri 4.0 ligger i  framkant. 
Begreppet myntades år 2011 under Hannover Messe, en årlig industrimässa i 
Tyskland, och har sedan spritts utanför landets gränser. Detta beror på att den ökade 
digitaliseringen innebär en dramatisk förändring med nya förutsättningar som följd för 
den tillverkande industrin. Industri 4.0 beskrivs som ett paradigmskifte där svaret finns 
i smarta lösningar och  uppkopplad produktion som skapar förutsättning för smarta 
fabriker.   
 
Syftet med detta kandidatexamensarbete är att belysa potentiella fördelar som kan 
erhållas med hjälp av tillämpning av digitalisering i produktionen inom fordonsindustrin. 
Då digitalisering är ett omfattande ämne har områdena smarta  fabriker och internet of 
things legat i fokus.  De fördelar som främst identifierats är förbättrad:  ledtid, 
produktivitet, flexibilitet, kostnad, säkerhet  och produktkvalitet.  
 
Den främsta slutsatsen som kan konstateras är att  de huvudsakliga 
förbättringsområdena vid införandet av digitalisering är produktivitetsförbättringar, 
kvalitetsförbättringar och högre grad av flexibilitet i produktionen. Flera av de 
identifierade faktorerna vid tillämpning av digitalisering är beroende av varandra. 
Förbättrad produktivitet minimerar ledtider, högre flexibilitet leder till mindre 
produktionskostnader och när högkvalitativa produkter produceras stärks olika 
aspekter av säkerhet i produktionsprocessen. 
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Abstract 
 
The world is heading for a fourth industrial revolution where Industry 4.0 is at the 
frontedge. The term was coined in 2011 during the Hannover Messe, an annual 
industry fair in Germany, and has since then spread outside the country’s borders. This 
is because the increased digitalization represents a dramatic change with new 
conditions as a consequence for the manufacturing industry. Industry 4.0 is described 
as a paradigm shift where the answer is in smart solutions and connected production 
that creates the prerequisite for smart factories. 
 

The purpose of this Bachelor's thesis is to highlight potential benefits that can be 
obtained through the application of digitalization in the automotive industry. Since 
digitalization is a large topic, the areas of smart factories and the Internet of Things 
have been in focus. The benefits identified are improved: lead time, productivity, 
flexibility, cost, safety and product quality. 
 
The main conclusion that can be drawn is that the major improvement areas in the 
introduction of digitalization are productivity improvements, quality improvements and 
greater flexibility in production. Several of the identified factors in the application of 
digitalization are dependent on each other. Improved productivity reduces lead times, 
higher flexibility leads to lower production costs and when high quality products are 
produced, different aspects of security in the production process are strengthened.  
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Ordlista 
 

• Industri 4.0 
Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen innefattar internet of things samt 
tjänster, data och människor i en tillverkningsmiljö. 
 

• Digitalisering 
Processen avser att anpassa eller öka användningen av sammankopplad digital teknik 
av en konsument, organisation, industri, land etc. Digitalisering är processen för 
sammankoppling av data genom sammankopplad digital teknik och produkter. 
 

• Internet of things (IoT) 
Internet of things  är en miljö där föremål är försedda med förmågan att överföra data 
över ett nätverk utan att människa-till-människa eller människa-till-dator interaktion 
krävs. Det är alltså förbindelsen mellan människor, saker och maskiner. 
 

• Smarta fabriker 
En smart fabrik är en industri som utnyttjar IoT för att förbättra effektiviteten, 
kontinuiteten och säkerheten i verksamheten. En smart fabrik består av smarta enheter 
som kan kommunicera och skicka information till varandra i realtid.  
 

• Cyberfysiska system (CPS) 
Cyberfysiska System innebär integrering och överföring av digital information från den 
verkliga världen till den digitala. Inbyggda datorer och nätverk övervakar och 
kontrollerar de fysiska processerna. 
 

• Artificiell intelligens (AI) 
Utvecklingen av datorsystem som kan utföra uppgifter som normalt sett kräver 
mänsklig intelligens, såsom visuell uppfattning, beslutsfattande och översättning av 
mjukvaror. 
 

• Big Data 
Stora datamängder som kan analyseras för att avslöja mönster, trender och 
förseningar när det gäller mänskligt beteende och interaktioner. 
 

• Cloud Computing 
Involverar datorer i ett nätverk och ger möjligheter till kommunikation i realtid. Cloud 
refererar till nätverksbaserade tjänster i form av programvara, plattform eller 
infrastruktur. 
 

• Radio Frequency Identification (RFID) 
Automatisk identifieringsteknik som använder radiofrekventa elektromagnetiska fält för 
att identifiera objekt som är märkta. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en överblick av rapportens övergripande syfte och mål samt 
bakgrunden till den kommande industriella revolutionen, Industri 4.0. Detta kapitel 
kommer också att beröra valda metoder och vilka avgränsningar som görs.  
     

1.1 Bakgrund  

Industri 4.0 brukar refereras till som den fjärde industriella revolutionen. Begreppet 
myntades år 2011 under Hannover Messe, en årlig industrimässa i Tyskland, och har 
sedan spritts utanför landets gränser.  
 
De tillverkande industriföretagen står inför många utmaningar. Processer och 
teknologier blir allt mer komplexa, innovationscykler allt kortare, produkter i allt större 
utsträckning unika och samtidigt som de naturliga resurserna begränsas. 
Globaliseringen sätter press på industrin, även om detta erbjuder stora möjligheter, 
exempelvis gynnsammare produktionsvillkor och större marknader leder det även till 
en större utmaning.  
 
Utmaningen för företagen blir att ständigt förbättra sin produktivitet och flexibilitet 
samtidigt som fler unika produkter med högre prestanda erbjuds för att kunna möta 
den globala konkurrensen. Visionen är att  Industri 4.0 kan erbjuda en lösning genom 
introduktion av ett flexibelt produktionssystem och ett system med hög automation. [1] 
 
Tillverkningsindustrin utgör en väsentlig del av Sveriges ekonomi och är även viktig för 
sysselsättningen. Sveriges regering beslutade år 2016 att satsa på en 
nyindustrialiseringsstrategi. Regeringen gav uppdrag till verket för innovationssystem, 
Vinnova att genomföra insatser för att tillvarata digitaliseringens potential för att på så 
sätt kunna öka den svenska industrins konkurrenskraft. Syftet med satsningen är att 
skapa förutsättningar för fler jobb, stärka den svenska innovationsutvecklingen och 
främja hållbar utveckling. [2] 
 
En annan insats som har gjorts för att stärka den svenska industrin är det strategiska 
innovationsprogrammet Produktion 2030. Produktion 2030 har digitalisering som ett 
av sina fokusområden och jobbar mot att Sverige ska bli en av de ledande länderna 
för investeringar inom hållbar produktion till år 2030. Industri 4.0 och digitalisering är 
därför mer aktuellt nu än någonsin tidigare. [3]
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1.2 Syfte och problemformulering  
 
Syftet med detta kandidatexamensarbete är att angripa en frågeställning inom ämnet 
produktion med det övergripande temat “Resurseffektiv produktion i tillverkande 
företag”. Det aktuella arbetet omfattar en studie av digitalisering vid produktion och 
kommer att besvara problemformuleringen:  
 
Industri 4.0: Vad kan digitalisering av produktionen i tillverkande fordonsföretag ge för 
potentiella fördelar?  
 
1.3 Metod  
 
Projektet inleddes med en övergripande undersökning av olika områden som 
bidrar  och styr till resurseffektiv produktion. Därefter kunde ett specifikt område väljas 
för den fortsatta studien och ett intressant problem identifieras, vilket genererade en 
problemformulering.  

Material till den teoretiska bakgrunden i detta arbete har samlats in via litteratursökning 
med hjälp av KTH:s tillgängliga databas, litteratur och artiklar. Fokus har varit på att 
finna material relaterat till Industri 4.0. En intervju med en forskare på Kungliga 
Tekniska Högskolan utfördes för att erhålla ytterligare kunskap inom området. För att 
styrka och verifiera den erhållna informationen från litteratursökningen har en fallstudie 
hos det svenska fordonsföretaget Scania gjorts. Denna teori och empiri har gett ett 
resultat som använts för att besvara problemformuleringen.  

 

 

Figur 1. Sammanfattande figur över metoden 
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1.4 Avgränsningar  
 
Industri 4.0 och digitalisering är breda områden och innefattar många aspekter och 
delområden, på grund av detta har en avgränsning skett. Inledningsvis har det valts 
att göra en sammanfattande beskrivning av ämnet Industri 4.0 , och därefter fokusera 
ytterligare på områdena ”smarta fabriker” och ”Internet of Things”. Sedan har det valts 
att fokusera på hur områdena tillämpas inom fordonsindustrin. Fordonsföretagen som 
huvudsakligen granskats är Volvo och Scania. Eftersom dessa företag kategoriseras 
som stora företag innebär det att  de har andra förutsättningar jämfört med mindre 
företag. Resultaten från detta kandidatexamensarbete kan alltså främst tillämpas på 
stora fordonsföretag. 
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2. Industri 4.0  
 
Världen är på väg mot en fjärde industriell revolution där Industri 4.0 ligger i  framkant. 
Detta beror på att den ökade digitaliseringen innebär en dramatisk förändring med 
nya förutsättningar som följd för den tillverkande industrin [5]. Det beskrivs som ett 
paradigmskifte där information är nyckeln till smarta lösningar med smarta 
automatiserade lösningar och uppkopplad produktion som skapar självorganiserade 
fabriker [6], [5] . I ett framtidsscenario kan varje produkt bära med sig information om 
hur och till vem den ska tillverkas. De verktyg som skapar förutsättningar för 
övergången till Industri 4.0 är cyberfysiska produktionssystem, Internet of Things, 
Artificial Intelligence och hantering av Big Data.  
 
 
2.1. Industrins utveckling  
 

 
 

Figur 2. Sammanfattande figur över industrins utveckling. [4]. 
 
Den första industriella revolutionen markeras som övergången från ett 
jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle med tekniska innovationer som den 
mekaniska vävstolen och ångmaskinen. Detta ledde till förutsättningar för att 
massproducera varor vilket är grunden för det löpande bandet. Efter denna period 
skedde en utveckling av elektroteknik och en mer utbredd användning av elektricitet. I 
kombination med arbetskraft och massproduktion ledde detta till andra industriella 
revolutionen. De tekniska utvecklingarna har genererat den nuvarande industrin som 
med användning av elektronik och IT-system skapar förutsättningar för automatiserad 
produktion. Denna industri utvecklas ständigt och på grund av detta är världen nu på 
väg mot en fjärde industriell revolution genom användning av cyberfysiska system, dvs 
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ett industriellt internet. I detta sammanhang beskrivs begreppet “Industri 4.0” som det 
kommande paradigmskiftet, en fjärde industriell revolution.  
 

2.2  Den fjärde industriella revolutionen i Tyskland  
 
“Tyskland förbereder den fjärde industriella revolutionen baserad på Internet of 
things, Cyberfysiska produktionssystem, och Internet of Services- i skarp industriell 
tillämpning...” [7]. Det är den tyska regeringens framtidsinvesteringar som triggat 
igång en internationell kapprustning när det gäller införandet av nya smarta system 
för att kunna konkurrera om framtidens produktionskapacitet och produktionsförmåga 
[5]. Deras satsning på Industri 4.0 omfattar 500 MEUR över tre år, men dess 
tillämpning är inte enbart ett politiskt initiativ eftersom den även berör industriell 
produktion [7]. Bakgrunden till  satsningen är att Tyskland är beroende av sin 
tillverkande industri, vilket betyder att Industri 4.0 är ett viktigt framtidsprojekt för att 
landet inte ska förlora sin världsledande ställning som verkstadsnation [5]. Deras 
forskningsinstitut och bilindustri samt företag som SAP, Siemens och Bosch är alla 
engagerade i projektet [7] 
 
2.3 Sveriges nyindustrialiseringsstrategi   
 
Sverige har en lång erfarenhet inom industrin och har en framgångsrik 
industritradition.  Industrin utgör en viktig tillväxtmotor för ekonomin och bidrar till nya 
arbeten. En femtedel av Sveriges BNP kommer från industrin och den industrinära 
tjänstesektorn och utgör tillsammans 77 procent av landets samlade exportvärde. 
Industrins potential för förnyelse har varit en väsentlig framgångsfaktor för de svenska 
industriföretagens förmåga att konkurrera på den internationella marknaden. För att ta 
tillvara på detta gick Sveriges regering år 2016 ut med en nyindustrialiseringsstrategi 
som ska stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft genom att satsa 
på fyra fokusområden, ett av dessa är Industri 4.0. Enligt denna satsning ska företag i 
svensk industri vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja 
digitaliseringens möjligheter. Målet med strategin är att öka den svenska industrins 
konkurrenskraft och deltagande i de högkvalificerade delarna av de globala 
värdekedjorna. [8]  
 
En annan satsning som gjorts på initiativ av industrin med stöd av Vinnova (Sveriges 
innovationsmyndighet) är Produktion 2030. De har sex styrkeområden med de 
gemensamma ämnena hållbarhet och digitalisering. Målet med det strategiska 
innovationsprogrammet är att göra Sverige ledande inom hållbar produktion. För att 
lyckas med målet krävs samspel mellan aktörerna inom detta område; industrin, 
akademin, och forskningsinstituten och staten måste arbeta tillsammans. [3] 
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2.4 Viktiga verktyg som skapar förutsättningar för digitalisering  
 
Digitalisering är ett brett område som innehåller många olika verktyg och metoder. 
Under denna rubrik presenteras de viktigaste begreppen som används i en 
digitaliserad industri.  
 
2.4.1 Artificial intelligence (AI)  
 
Definitionen av Artificial intelligence (AI) är maskiner som kan tänka och lära sig, dvs 
på ett liknande sätt som det mänskliga tänkandet , men de skiljer sig från vanliga 
datorprogram som bara följer programmerarens instruktioner. “ Generell artificiell 
intelligens ersätter mänskligt tänkande. Därför är det potentiellt mycket mer 
betydelsefullt än nästan något annat vi kan förändra på planeten”. Idag finns det 
många tekniker som använder och kan klassas som AI. Översättning av mjukvaror, 
bildanalys och funktioner i självkörande bilar är exempel på det. [9]. För tillverkande 
företag kan AI användas för  intelligenta automations- och robotiksystem som leder till 
effektivisering i tillverkningsleden.  
 
2.4.2 Cyberfysiska produktionssystem  
 
Visionen är att sammankoppla fabriker där “smarta material” känner till detaljer om sin 
egna tillverkningsprocess som är unikt identifierbara, med hjälp av t.ex. Radio 
Frequency Identification (RFID), som vet sin egna historia och status. “Smarta 
material” förs in en “smart fabrik” som består av “smarta maskiner” eftersom dessa 
kommunicerar med varandra, även kallat M2M-kommunikation. Den centrala delen av 
cyberfysiska produktionssystem är interaktionen mellan maskinerna då material 
transformeras till en produkt där processens information kan molnlagras (Cloud). Det 
resulterar i “smarta produkter” som känner till detaljer om sin egna tillverkningsprocess, 
är unikt identifierbara med hjälp av t.ex. RFID och som vet sin egna historia och status. 
Den smarta fabriken kan sammankopplas med en annan smart fabrik. [10] 
 

2.4.3 Internet of Data and Services  
 
Internet of Things och Internet of Data and Services är två stora drivkrafter för att den 
tillverkande industrin ska kunna gå mot det tekniska skiftet, dvs Industri 4.0. Internet 
of Data and Services avser Big Data eller Cloud Computing.  
 
Stora datamängder (Big Data) som är komplexa kan vara svåra eller omöjliga att samla 
in, hantera och bearbeta med hjälp av traditionella tillgängliga verktyg. [10] “Det har 
medfört ett ökat behov av metoder och verktyg som gör det möjligt att gå från 
ostrukturerat data till relevant information”. Då är lösningen en digital förädlingsprocess 
som kallas för Big Data Analytics som går ut på att upptäcka och kommunicera de 
meningsfulla mönstren som finns i Big Data. Det skapar möjligheter för tillverkande 
företag att i produktionslinan testa de olika delarna av produkten. 
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Cloud Computing (distribuerad processorkraft) involverar datorer i nätverk och ger 
möjligheter till kommunikation i realtid. Cloud refererar till nätverksbaserade tjänster i 
form av programvara, plattform eller infrastruktur. Programvara som tjänst ger 
användare tillgång till databaser. Infrastruktur som tjänst kan beroende på kundens 
behov skalas upp eller ned till en fysisk eller virtuell hårdvara. I denna infrastruktur kan 
man lägga till en beräkningsplattform som inkluderar webbservrar, operativsystem och 
databaser, det resulterar i en plattform som tjänst. [7] 
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3. Fokusområden inom digitalisering 
 
Nedanstående områden har specifikt valts att studeras närmare på eftersom de utgör 
en central del inom Industri 4.0. 
 
3.1 Internet of Things 
 
Internet of Things (IoT) eller Sakernas Internet är ett allt mer växande koncept som 
förändrar vår industri och levnadssätt. 
Begreppet myntades redan år 1999 men den definitionen har  inte mycket gemensamt 
med dagens definition av IoT. Föregångaren till IoT heter Radio Frequency 
Identification (RFID) och  har setts som en förutsättning för utvecklingen av IoT. [7].  
RFID öppnade tanken om att kunna identifiera enheter i vår vardag och inte enbart 
inom produktionen som det främst används inom. RFID innebär att den producerade 
informationen lagras och följer med produkten, vilket möjliggör trådlös spårning av 
gods. [11]. Internet of Things har expanderats utanför ramen för RFID och är idag ett 
samlingsbegrepp för utvecklingen om att utrusta föremål med små sensorer och 
processorer så att de kan kommunicera med varandra och sin omvärld. Detta leder till 
att utformningen av smarta varor och tjänster underlättas genom förmågan att 
registrera och bearbeta data. Utvecklingen av antalet uppkopplade enheter sker i 
hastig takt, i Sverige fördubblas antalet varje år och Ericsson approximerar att vid år 
2020 kommer det finnas 50 miljarder uppkopplade enheter i världen. [12]  
 

3.2 Smarta fabriker 
 
Sammanslagningen av den virtuella dimensionen och den fysiska världen genom 
cyberfysiska system har gett upphov till konceptet ”smarta fabriker”. En smart fabrik är 
en lösning som tillhandahåller flexibla och anpassningsbara metoder inom produktion 
och kan med hjälp av dynamiska och snabbt ändrade randvillkor lösa problem som 
kan uppstå i en produktionsanläggning.  Framsteg inom tillverkningsteknik gör fabriker 
smartare, säkrare och miljömässigt hållbara. Produktionen är på väg att bli högt 
automatiserad och IT-driven, med andra ord ”smart”,  med detta begrepp menar man 
ofta en självständig enhet som vanligtvis består av sensorer, en mikrodator och 
sändtagare. Uttrycket ”smart”  används även för att beskriva en enhet som har 
förbättrats genom implementering av ytterligare funktioner såsom en multiplattform där 
enheten kan kommunicera med andra smarta enheter i nätverket. Smarta enheter har 
förmågan att lagra och sammanlänka data, liksom att förmedla denna data till andra 
enheter, maskiner och människor. [13] 
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I traditionella fabriker existerar flera fysiska och virtuella undersystem som är 
involverade i planeringen och produktionen. Dessa undersystem förekommer på olika 
hierarkiska nivåer,  exempel på dessa undersystem är tillverkning, kvalitetskontroller 
och planering. I dagens traditionella fabrik är informationsflödet begränsad mellan 
undersystemen vilket gör att det är svårt att garantera kontinuitet. Industri 4.0 förväntas 
integrera dessa undersystem och omvandla den traditionella fabriken till ett flexibelt 
tillverkningssystem, det vill säga en ”smart fabrik”. [14] 
 

3.2.1 Digitala tvillingar 

Ett verktyg som börjar användas  inom smarta fabriker är “digitala tvillingar”. En digital 
tvilling är en digital kopia av fysiska maskiner och verktyg. Det erhålls med hjälp av 
sensorer som ger en exakt bild av den fysiska enheten. Data samlas in från den fysiska 
verkligheten för att göra de digitala verktygen verkliga. Med hjälp av ”digitala tvillingar” 
kan man identifiera vad som är verksamhetskritiskt, det vill säga vad som fungerar och 
inte fungerar i verkligheten. Enligt Thomas Lundholm, forskare inom industriell 
produktion på KTH. Om en maskin i produktionen får problem kan operatörerna 
använda den digitala versionen för att felsöka och hitta problemet och på så sätt kan 
onödiga driftstopp undvikas.  Digitala tvillingar skulle även kunna användas för att 
simulera användningsprocessen för att kontrollera användarens ergonomi för en viss 
maskin. Inom detaljtillverkning kan man även övervaka vibrationer från en maskin eller 
ett verktyg. Slutligen kan digitala tvillingar skapas för en hel fabrik, Volvos hyttfabrik i 
Umeå är ett exempel på vart denna teknik implementeras i nuläget.  
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4. Implementering av digitalisering i fordonsindustrin  
 
Det är främst  bil- och flygindustrin som ligger i framkant med utvecklingen av 
digitalisering. Scania och Volvo är två svenska fordonsföretag som är ledande inom 
området. I detta stycke kommer implementeringen av digitalisering i dessa företag 
presenteras.  
 

4.1 Volvos implementering av digitala tvillingar  

När det gäller utvecklingen av virtuella fabriker är Volvo en av de världsledande 
företagen. Hyttfabriken i Umeå är en av Volvokoncernens högst automatiserade 
fabriker. I fabriken skapas i nuläget en virtuell tvillingmiljö för en hel processlinje, detta 
medför att produktionsförändringar kan förberedas med god precision vilket kan 
minimera inkörningstider. 
 

För att det ska fungera krävs en digital kopia som stämmer exakt överens med 
verkligheten. Med den digitala tvillingen kan produktkvalitet, resursanvändning, 
underhåll, processtabilitet och kostnader kontrolleras. [15]                                                    
Anders Carlsson, Senior Advisor på Volvo PV menar att drivkraften bakom digitala 
fabriksmodeller för fordonsindustrin baseras på möjligheten att skapa flexiblare 
produktionslinjer där inspirationen togs från Toyotas metod att producera flera olika 
modeller i samma lina. Genom att förbereda och simulera händelserna i förväg kan 
problemen fixas innan de uppstår. Produktionslinor i fordonsföretag är högt tekniska 
system med hög automation, det innebär att små förändringar på ett ställe i linan kan 
få stora  konsekvenser på ett annat ställe. Volvos karossfabrik i Torslanda invigdes 
2014 och är ytterligare ett exempel på vart denna teknik tillämpats. Inför bygget av 
karossfabriken konstruerades först hela fabriken digitalt i 3D, vilket medförde att 
samtliga moment kunde testas och utvärderas innan själva bygget var klart. Fördelarna 
med detta var att diskussioner kring optimering av designlösningar kunde ske tidigt 
tillsammans med projektutvecklarna. När digital sammankoppling av exempelvis 
beredning, design och logistik sker och kan simuleras och köras parallellt i en digital 
värld kan kommunikativa och tekniska problem minimeras. En sådan produktion 
illustreras i Figur 3. och sparar värdefull tid. Utrustningen som finns i fabrikerna utsätts 
för ständigt slitage vilket kan leda till oönskade driftstopp, med hjälp av IoT övervakas 
processen i realtid och problemet kan åtgärdas innan de uppstått. [17]    
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Volvo cars har även investerat i en chassisimulator som är en av marknadens mest 
avancerade. Det möjliggör att provkörning kan utföras i ett tidigt stadium i processen 
vilket medför att faktorer som stabilitet och körinställningar kan granskas i förväg. [12] 
 
 

 
 

Figur 3. Volvo bil i produktion. [16]. 
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4.2  Scania AB 

Scania är en svensk lastbils- och busstillverkare för tunga transporter. I  verksamheten 
sker även tillverkning av industri- och marinmotorer, men Scania är en av världens 
ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter.  
 

 
 

Figur 4. Scania lastbil i produktion  [18]. 
 
 
Service- och tjänsteutbudet är en växande del av verksamheten, vilket garanterar 
kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet för kunder, som även har 
möjligheten till finansiella tjänster. Scania har 45 000 anställda och är verksamt i ett 
hundratal länder [19]. Verksamhetens huvudkontor ligger i Södertälje och där sker 
även många forsknings- och utvecklingsarbeten. Produktion och tillverkning sker i 
Sverige (Södertälje, Oskarshamn och Luleå), Europa och Sydamerika, men det sker 
även globalt utbyte av både komponenter och kompletta fordon. [20]. En vanlig 
lastbilsproduktion i en Scaniaanläggning illustreras i Figur 18.   
 
Vid implementering av digitalisering i Scanias produktion ligger den största potentialen 
i att effektivisera inom IoT och smarta fabriker vid montering och logistik, enligt Thomas 
Lundholm.  
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4.3 Scanias implementering av digitalisering  

 
I dagens läge experimenterar Scania kring vad som fungerar med digitala verktyg och 
vad det kan användas till i ett labb som kallas “ Smart factory lab”. Där jobbar de 
kontinuerligt med uppdaterade digitala layouter för varje fabrik och 3D skanning. 
Fabriker som kategoriseras som smarta med IoT-verktyg är ännu inte igång eftersom 
de fortfarande är i experimentstadiet. Däremot har de kommit längre med att 
implementera och tillämpa digitala verktyg i produktionslinan, exempel på detta är:  
 

• Digital provmontering: Digitala eller virtuella prövningar som sker innan en fysisk 
montering. Provmontering av en ny artikel sker först i Computer-Aided Design 
(CAD) miljö för se om man kan anpassa skruvar till artikeln. Denna teknik har 
tillämpats i 5-7 år.  
 

• Digital layout: För att få en överblick över hur man ska placera in en ny maskin 
i en verkstad skapas layouter i digitala miljöer. Denna teknik är på en 
grundläggande nivå.1 
 

4.4 Intervju med Scanias chef för produktionsservice  

 
Hemsidan Sustainability Circle har publicerat intervjuer om hur digitalisering i 
tillverkande företag skapar en efterfråga på smart industri som i sin tur kräver ett smart 
underhålI. I olika avsnitt diskuteras ämnet med forskare och experter. I avsnittet 
“Källström möter Jerry Johansson” berättar Jerry Johansson, chef för 
produktionsservice i Scania (Sverige) om hur Scania implementerat digitalisering i 
deras produktion. En sammanställning av avsnittet presenteras i  följande stycke.  
 
I dagsläget sker mycket med digitalisering på Scanias produktionsanläggningar. De 
arbetar med att konstruera 3D-layouter, virtuell montering och simulering av flöden 
med hjälp av 3D modeller som modelleras innan fabriken byggs upp. I Scanias 
produktionsanläggningar finns även avancerade systemstöd där varje lastbil som 
konstrueras är unik. Det finns knappt två lastbilar som är identiska och med flera 
komponenter finns det en mängd av varianter att bygga lastbilarna på. Detta kan skapa 
problem när montering av lastbilen sker eftersom varje lastbil ska ha olika 
komponenter monterade och detta kan utföras på många olika sätt. Scanias lösning 
på problemet är ett stöd där deras överordnade affärssystem skickar ut information om 
en viss lastbil, vilken komponent den ska ha och vart  komponenten ska placeras. En 
bild över detta skickas sedan till montören som ser det framför sig på en display vilket 

                                                
1	Patrik	Kempe,	Scania	AB	
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ger en kvalitetssäkring. Därefter skickas information till stordatamiljön vilket möjliggör 
en spårbarhet av produkten. Den här processen fungerar bra i  flera flöden.  
 
Det nästa som händer kring digitalisering i Scanias produktionsanläggningar är 
uppbyggnaden av deras nya hyttfabrik, som har målet att öka produktionskapaciteten. 
Den beskrivs som den smartaste fabriken man kan tänka sig för tillfället. I en sådan 
fabrik finns ungefär 300 högteknologiska robotar som alla är uppkopplade mot internet, 
dvs mot “molnvärlden”. Nya fabriker som byggs om i Scania kommer i framtiden att bli 
smarta fabriker. [21] 
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5. Utmaningar vid införandet av digitalisering  
 
Digitalisering av fordonsindustrins produktion och möjligheten att transformera stora 
datamängder till nya affärsmöjligheter kan vara avgörande för industrins 
konkurrensförmåga i framtiden. Vid införandet av digitalisering i produktionen står 
industrin står inför vissa utmaningar.  

5.1 Rätt kompetens 

Kompetens är en avgörande faktor för  ett företags konkurrenskraft, 
människor  behöver både besitta rätt kunskaper och hög kompetens. Den tekniska 
utvecklingens  växande förändringstakt driver kompetensförsörjningen att möta det 
nödvändiga kunskapsbehovet. Teknisk utveckling inom automation, industriella IT-
system  och robotik kräver en större arbetskraft med ny kompetens. Denna utveckling 
sätter press på utvecklingen av nya specialistkompetenser, exempelvis inom Big Data- 
analytics och cloud-computing. Dagens specialistkompetenser tillfredsställer inte alltid 
det behov som finns inom industrin, särskilt inom området digitala system eftersom det  
fordras kompetens från flera olika fält. Tillverkande industrier uppskattar att det finns 
en osäkerhet kring möjligheten att rekrytera tillräckligt mycket personal med rätt 
kunskap och kompetens. [8] 
 
Kompetensen som tidigare efterfrågats i bearbetande miljöer har främst varit 
maskinteknik eftersom arbetsprocessen i en sådan miljö krävt detta. Med en 
digitaliserad produktion så adderas en kompetens ovanpå de efterfrågade 
kunskaperna inom maskinteknik eftersom man behöver besitta kunskap om de digitala 
bitarna. Ingenjörer med kunskap inom både maskinteknik och datavetenskap är få, 
därför är en av de största utmaningarna att säkra rätt kompetens. Digitalisering innebär 
att en ny sorts kompetens behöver tillföras. 2 
 

5.2 Standardisering 

En digitaliserad produktion ställer krav på standardisering. Standardisering krävs bland 
annat för att generera enhetliga datastrukturer, kvalitetssäkra och underlätta 
marknadstillträden för innovationer. Ytterligare en anledning som talar 
för  standardisering är att det underlättar handel och delning av data med 
samarbetspartners. Tillverkande företag vill ha möjligheten att köpa in systemlösningar 
och maskiner från flera leverantörer för att kunna kombinera dessa. Det gynnar inte 
leverantören eftersom de vill att kunden köper samtliga produkter från deras sortiment. 

                                                
2	Patrik	Kempe,	Scania	AB	
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Många företag strävar därför efter systemneutrala lösningar vilket innebär att man blir 
mindre beroende av leverantören. [8] 
 
I Scania köps bearbetningsmaskiner in från olika leverantörer vilket innebär 
att   styrsystemen i maskinerna kan vara olika. I vissa maskiner kan maskintillverkare 
tillföra funktioner för att förutse akuta underhåll i fabriken, medan i andra maskiner 
existerar inte liknande funktioner. I Scanias fabriker strävar man efter att arbeta på ett 
standardiserat sätt och arbetsprocessen försvåras för underhållspersonal om sådana 
funktioner inte existerar. Signaler ska kunna sändas, oavsett maskin för att kunna göra 
akuta underhåll och inte stoppa produktionen. Om leverantörer har strukturerat 
dataströmmar på olika sätt blir det svårare att analysera vilket försvårar 
standardiserade arbetsprocesser.3 
 

5.3 IT-säkerhet 

Behovet av IT-säkerhet ökar i takt med att industrin digitaliseras,  anledningen bakom 
det  är att antalet uppkopplade enheter ökar, såväl som andelen IT-system som delas 
eller flyttas till utomstående leverantörer via molnbaserade lösningar.  I framtiden 
förväntas fler industriföretag att utvecklas och använda sig av digitala funktionaliteter i 
större omfattning än idag.  Det medför ett ökat elektroniskt innehåll i produkter och 
produktionsprocesser vilket leder till att större säkerhetsarbete kommer att krävas. IT-
säkerhet är en stor utmaning för tillverkande industriföretag eftersom de tillhör en av 
branscherna som utsätts mest för hackningar och cyberbrott. [12]  
 
Om akuta åtgärder behövs i en Scania fabrik kan uppstådda problem hanteras effektivt 
via distans med Cloud. Däremot är det svårt att hantera så att rätt personer får tillgång 
till rätt information eftersom servicepersonal inte får komma åt  andra leverantörers 
maskiner. 4 
 

5.4 Fallstudie hos Scania  

 
I följande stycke presenteras en sammanställning från en intervju med Patrik Kempe 
som arbetar med att utveckla IT användning i maskinprocesser på Scania.  
 
I en bearbetande produktionslina som ska leverera artiklar till en 
monterande  produktionslina arbetar man med ordrar som ger information om hur 
många artiklar ska monteras. Detta säkerställer att efterföljande process inte stoppas, 
och för att kunden inte ska bli utan material har man säkerhetslager. Eftersom det är 

                                                
3	Patrik	Kempe,	Scania	AB	
4	Patrik	Kempe,	Scania	AB	
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komplext att samla in och hantera information, blir det en utmaning att optimera hela 
processen med alla underliggande steg till ett plan.  
 
Det finns många idéer och tankar inom Scania på hur man ska skapa smartare fabriker 
och implementera IoT-verktyg, men de är endast i prototypstadiet. I dagsläget är det 
svårt att skriva en kravspecifikation på en maskin och ska man köpa en ny fabrik som 
ska vara smart möter man större svårigheter i att specificera det i en kravspecifikation, 
eftersom man inte känner till vad man behöver. Köper man en maskin till en ny 
produktionslina beräknar man på att ha den i 10-20 år, att skriva en kravspecifikation 
för hur mycket information man vill kunna ta ut i dagens läge blir därför svårt. Detta 
leder till en utmaning med att ekonomiskt försvara uppgraderingar av styrsystem på 
maskiner som en smart fabrik innebär.  
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6. Resultat  

 
I detta stycke presenteras de potentiella fördelar som identifierats vid införandet av 
digitalisering i produktionen inom fordonsindustrin.			
	
 
 

 
	

Figur 5.  En sammanfattande figur över resultaten 
	

 
 
 

6.1 Ledtid 

Ledtid definieras som tiden som fortgår från det att behovet av en aktivitet eller 
aktiviteter uppstår tills dess att man har kännedom av att aktiviteten eller aktiviteterna 
slutförts. Tre typfall som avser ledtider existerar: ledtid för utveckling av ny produkt, 
ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv samt ledtider i produktionen utifrån det 
producerande företagets perspektiv. Den sistnämnda definitionen, produktionen 
utifrån det producerande företagets perspektiv, avses i detta stycke. [22] 
 
Genom digitalisering av produktionskedjan, från produktidé till färdig produkt kan 
ledtiden förkortas avsevärt. Med hjälp av implementering av en smart fabrik kan 
företaget hålla reda på statusen för varje produktionsorder i realtid. I fall ett föremål är 
försenat på grund av fel i schemaläggningen eller exempelvis i monteringen kan ett 
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felmeddelande skickas och felet kan åtgärdas omedelbart. Den smarta fabriken kan 
upptäcka flaskhalsar och underlätta  för personalen då fabriken hittar problemet 
direkt  istället för att personalen ödslar tid på att söka upp problemet, detta medför 
kortare ledtider. [23]  
 
Implementering av IoT i produktionen kan reducera ledtider genom att data och 
information erhålls i realtid vilket bland annat bidrar till en dynamisk “Just in time” 
tillverkning som i sin tur förkortar ledtiderna.  [24] 
 
Enligt Patrik Kempe på Scania ger digitalisering möjlighet att se vad den faktiska 
ledtiden, processen blir även lättare att överblicka då kontinuerlig information om vart 
varje artikel befinner sig i tillverkningsprocessen erhålls. Detta leder i sin tur till att man 
kan skapa korrekta produktionsplaner som gör att maskinparken kan nyttjas på bästa 
sätt, på sätt kan fabriken optimeras. Digitalisering ger också möjlighet till att tidigare 
upptäcka och korrigera problem som uppstår i en utvecklingscykel, det leder till man 
kan producera artiklar fortare med kortare ledtider.   
 

6.2 Produktivitet  

Smarta fabriker kan effektivare producera små partier av olika typer jämfört med 
traditionella produktionslinjer. I sådana fabriker minimeras ställtid som uppstår när man 
växlar mellan olika verktyg eller maskiner som krävs för att producera olika typer av 
komponenter. Eftersom produktionsprocessen optimeras med hjälp av Big Data 
Analytics och samordning, minimeras de genomsnittliga tillverkningsvägarna, vilket 
leder till att  utnyttjandegraden på maskiner och andra resurser förbättras. [14] 
 
I Scanias fabriker kan produktiviteten förbättras genom minimering av ställtider. 
Ställtider är icke produktivt då det inte sker något värdeskapande arbete eftersom inga 
artiklar produceras under denna tid. Om man lyckas minimera ställtiden förbättras 
produktiviteten per maskintimme. Digitalisering möjliggör bättre kontroll över 
processen vilket leder till att den icke värdeskapande tiden som uppstår vid byte av 
verktyg kan minimeras. Produktiviteten kan även förbättras genom att göra digitala 
verifieringar i förväg vilket medför att färre problem uppstår under 
produktionsprocessen. 
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6.3 Flexibilitet    

Automatiserade fabriksanläggningar optimeras för att producera identiska eller nästan 
identiska varor effektivt och snabbt för att uppnå kostnadsminskningar genom 
volymproduktion. Produktvariation och ändringar i design kräver ofta en viss flexibilitet 
inbyggd i produktionsprocessen. En sådan flexibilitet kräver vanligen driftstopp för 
återställning av utrustning och byte av verktyg, vilket kan minska volymer och öka 
kostnader. För att uppnå denna nivå av flexibilitet måste intelligens vara inbyggd i 
samtliga steg av produktionsprocessen.  
 
Med en högre grad av automatisering, baserad på både traditionell automation 
och  digitala produktionsverktyg, nås en högre flexibilitet i produktionsprocesser. När 
tillverkande fordonsföretag väljer att kombinera traditionella automationsteknolgier och 
AI i sina produktionsprocesser möjliggörs autonoma produktionsutrustningar och 
lärande system som både kan anpassas till ändrade förutsättningar i fordonsindustrin 
samt till att bättre interagera med människor i produktionsanläggningar. [25] 
 
Fabrikspersonal behöver inte utföra rutinuppgifter, i smarta fabriker, eftersom maskiner 
opererar automatiskt och självgående. Med hjälp av Big Data Analytics, kraftfulla 
mjukvaruverktyg och flexibla gränssnittsåtgärder blir både underhåll och analysering 
lättare. Kvalificerade människor, över hela världen, kan också arbeta tillsammans för 
att utföra reparationsarbeten, eftersom Internet of Service and Data möjliggör att 
människor och maskiner kan interagera med varandra genom Cloud. [14]  
 
Ett problem som finns på Scania idag, är att när man skapar produktionsplanen måste 
antaganden göras baserat på hur man tror processen kommer att gå. Det kan 
exempelvis vara hur många komponenter som försvinner under processen på grund 
av kasseringar. I dagsläget är denna planering en manuell process. Genom 
digitalisering kan man få bättre förståelse om hur läget i fabriken ser ut vilket bidrar till 
bättre en uppskattningsförmåga över ens kapaciteten. Det leder i sin tur till att 
säkerhetsbufferten kan minskas och produktionen kan då ställas om snabbare. 
Buffertar kostar dessutom pengar och exponerar för kvalitetsproblem. Flexibiliteten 
kan alltså förbättras genom bättre förståelse över situationen så att en säkrare 
prognosplan kan skapas. 
 

 

 

 

 

 



	
	

21	

6.4 Kostnader 

Ett industriföretags kostnader innefattar bland annat driftkostnader, 
investeringskostnader och personalkostnader. Dessa kostnader kan delas upp i två 
kategorier; direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader kan spåras till en 
bestämd produkt, exempelvis kostnader för material medan indirekta kostnader inte 
kan spåras till en specifik produkt. Exempel på det är reparation och 
underhållskostnader. [26] 
 
Digitalisering möjliggör högre effektivitet i värdekedjan vilket leder till minskade 
driftskostnader och på lång sikt kan dessa kostnader vara jämförbara med 
massproduktion.[27] Lägre produktionskostnader kan även ses som en följd av 
produktionseffektivisering. Uppgraderingen till en smart fabrik från en traditionell fabrik 
kräver investeringar, framförallt genom avancerade IT-system. Dessa system kommer 
att på sikt bli billigare samtidigt som prestandan förbättras. Driftkostnaden i smarta 
fabriker kan hållas låg genom flexibiliteten och produktiviteten. Genom tillämpning av 
digitalisering och hög automation kan även personalkostnader minskas genom att 
klara produktionen med färre anställda. Med hjälp av IoT och realtidsdata kan 
driftstoppen minimeras vilket även leder minskade kostnader. [28] 
 
Scanias produktionssystem är väldigt komplext, många parametrar är inblandade 
vilket gör att det blir svårt att överblicka hela processen från början till slut. Digitalisering 
och avancerade verktyg möjliggör att man kan se över och optimera hela processen 
och inte bara de underliggande stegen. Det ger stora möjligheter till 
kostnadsbesparingar enligt Patrik Kempe. I dagsläget är det för komplext att samla in 
all information och modellera den för en hel process utan det kan endast göras steg 
för steg. Digitalisering möjliggör även verifieringen av montage av enskilda 
komponenter eller hela artiklar. För att montera gjutna artiklar behöver man ta fram 
specifika verktyg och om det visar sig att de framtagna verktygen inte går att använda 
på en gjuten artikel blir det ett kostsamt misstag. Innan man beställer specifika verktyg 
i serie för gjutna artiklar, ser man en stor potential i kostnadsbesparingar om man 
verifierar så att formen på artikeln passar verktyget.  
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6.5 Säkerhet 

 
Smarta fabriker och IoT förbättrar produktionssäkerheten och operatörsäkerheten i en 
produktionsanläggning. 
 
Smart övervakning resulterar i förutbestämd övervakning vilket leder till förbättrad 
stabilitet och säkerhet för produktionsprocessen. För att det ska vara möjligt  behöver 
smart teknik vara inbyggt i varje del av processen. Smarta fabriker medför även 
säkerhetsfördelar för fabrikspersonalen. I dagsläget bör  robotarmar befinna sig i ett 
inhägnat eller markerat område för att undvika att av misstag skada  arbetarna. Med 
hjälp av sensorer och smart teknik kan robotarna i framtiden känna av om en människa 
är i närheten och på så sätt kan robotens rörelse stoppas eller omdirigeras. Smart 
teknik kan underlätta maskinernas underhåll vilket även medför säkerhetsfördelar för 
arbetarna.[28] 
 
Digitalisering bidrar till högre kontroll av processen vilket ger bättre stabilitet och 
produktionssäkerhet. Smarta textilier är något som Scania utvecklar i sin 
labbverksamhet, om operatören exempelvis har handskar gjorda på smart textil kan 
dessa mäta påfrestningar i handen och i fingrarna. Smarta textilier genererar således 
en bättre arbetsmiljö vilket ökar operatörsäkerheten. 
 

6.6 Produktkvalité  

 
Under tidigare decennier har det varit  tillräckligt för företag att erbjuda antingen 
högkvalitativa produkter eller produkter till lågt pris utan att förlora sin konkurrenskraft. 
Som resultat av den ökade globalisationen vilket resulterat i högre konkurrens på 
marknaden måste företag nu fokusera på att erbjuda hög kvalité till förmånliga priser. 
På grund av detta står företag inför ett allt större konkurrenstryck och minskade 
vinstmarginaler.	Det amerikanska fordonsföretaget Ford har tillämpat RFID-teknologi 
på en monteringslina i en av sina fabriker för att förbättra produktkvalitén. Genom att 
spåra komponenter med en RFID-märkning kan operatörerna få realtidsinformation 
om eventuella fel skulle uppstå i produktionslinan, på så sätt motarbetas potentiella 
följdfel vilket förbättrar de färdiga produkternas kvalitet.	[23] 
 
För att uppnå högre produktkvalitet måste fordonsindustrin införa tre typer av 
integrationer, dessa innefattar:  
 

• Horisontell integration 
 

Fordonsföretag bör både konkurrera och samarbeta med liknande företag. Genom att 
samarbeta med liknande företag kan ett effektivt ekosystem bildas. Information, 
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pengar och material kan passera genom företagen, vilket leder till att nya värdefulla 
nätverk och affärsmodeller skapas. 
 

• Vertikal integration 
 
En fabrik äger flera fysiska och informationella delsystem. För att möjliggöra flexibilitet 
och ändringar i tillverkningssystem är en vertikal integration av fysiska och 
informationella delsystem viktigt. Genom en sådan integration skapar smarta maskiner 
ett självorganiserat system som dynamiskt kan ändras för att anpassas till olika 
produkttyper. Därefter samlas den massiva informationen in och bearbetas för att göra 
produktionsprocessen transparent.  
 

• Symmetrisk integration 
 
I en värdeskapande process som är produktcentrerad är en kedja av aktiviteter 
sammanhängande, såsom produktdesign, produktutveckling, planering och 
produktion. Genom att integrera aktiviteterna kan en kontinuerlig och konsekvent 
produktmodell återanvändas genom varje aktivitetsfas. Effekten av produktdesign i 
produktion och service kan förutses med hjälp av produktmodellen, vilket möjliggör 
kundanpassade produkter. [14]  
 
Det främsta sättet att förbättra produktkvalitén på Scania är genom att antalet 
avvikelser som upptäcks efter produktionen minimeras. Digitalisering möjliggör även 
bättre metoder för att träna montörer. Traditionellt sätt om man inte jobbar digitalt 
måste varje montör tränas manuellt, detta tar tid då montören måste upprepa 
processen så att en viss monteringshastighet uppnås. Digitalisering möjliggör virtuell 
träning på sidan av produktionslinan vilket medför att montören besitter den 
nödvändiga informationen i förväg. Med digitala underlag och mixed reality lösningar 
ökar chanserna att monteringen sker korrekt vilket i sin tur bidrar till högre 
produktkvalité 
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7. Slutsats  

I Tabell 1. presenteras en sammanfattning av de potentiella fördelarna som 
införandet av digitalisering i produktionen inom fordonsindustrin kan bidra till.  
 
 
 
 
Tabell 1.  Fördelar vid implementering av digitalisering i produktionen  

 

 

 
Ledtid 

 

 
En implementering av IoT verktyg kan reducera ledtider genom att 
data och information erhålls i realtid. Smarta fabriker kan även 
upptäcka flaskhalsar vilket underlättar för personaler i fabriker till att 
snabbare hitta problem, detta medför kortare ledtider. 
 

 
Produktivitet 

 

 
Smarta fabriker kan effektivare producera små partier av olika 
modeller jämfört med traditionella produktionslinjer. Ställtiden 
minimeras även.  
 

 
Flexibilitet 

 

 
Med en högre grad av automatisering, baserad på både traditionell 
automation och digitala produktionsverktyg nås en högre grad av 
flexibilitet i produktionsprocesser. För tillverkande fordonsföretag 
möjliggörs det för autonoma produktionsutrustningar och lärande 
system som kan anpassas till ändrade förutsättningar i industrin.  
 

 
Kostnader 

 

 
Digitalisering ger högre effektivitet i värdekedjan vilket leder till 
minskade driftskostnader. Driftkostnaden minimeras även som ett 
resultat av flexibiliteten och produktiviteten.  
 

 
Säkerhet 

 

 
Smarta fabriker medför säkerhetsfördelar för fabrikspersonaler samt 
en högre kontroll av processer vilket ger bättre stabilitet och 
produktionssäkerhet. 
 

 
Produktkvalité 

 

 
Genom att spåra komponenter med en RFID-märkning kan 
operatörerna få realtidsinformation om eventuella fel skulle uppstå i 
produktionslinan, på så sätt kan antalet avvikelser som upptäcks 
efter produktionen minimeras. 
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8. Diskussion  
 
I föregående kapitel har ett resultat presenterats i Figur 5. och i en förtydligande text. I 
detta kapitel kommer en diskussion om det erhållna resultatet att diskuteras som även 
svarar på problemformuleringen: “Vad kan digitalisering av produktionen i tillverkande 
fordonsföretag ge för potentiella fördelar? 
 
Tillverkande fordonsföretag kan uppnå resurseffektivitet genom att implementera 
digitalisering i produktionsprocessen. Implementeringen leder främst till kortare 
ledtider, produktivitet, flexibilitet, minskade kostnader, säkerhet och förbättrad 
produktkvalité.  
 
Flera av de identifierade faktorerna vid tillämpning av digitalisering är bieffekter av 
varandra eftersom förbättrad produktivitet minimerar ledtider, högre flexibilitet leder till 
mindre produktionskostnader och när högkvalitativa produkter produceras stärks olika 
aspekter av säkerhet i produktionsprocessen. 
 
Smarta fabriker kan effektivare producera små partier av olika komponenter vilket leder 
till förbättrad produktivitet i tillverkande fordonsföretag. I sådana fabriker minimeras 
ställtid som uppstår vid byte av olika verktyg eller maskiner som behövs för att 
producera olika komponenter, och då minimeras även ledtider.  
 
En högre grad av automatisering, baserad på både traditionell automation och digitala 
produktionsverktyg, krävs för att producera små partier av olika komponenter effektivt. 
Det leder till en högre nivå av flexibilitet i produktionsprocessen, vilket innebär att 
tillverkande fordonsföretag kan producera identiska eller nästan identiska varor i högre 
volymer effektivt i en snabbare takt, och då minimeras produktionskostnader. I 
fordonsindustrin är flexibilitet viktigt eftersom det kan finnas mer än två miljoner 
individuellt beställningsbara konfigurationer av ett färdigt fordon, och otaliga 
förändringar i montering kan behövas för att klara alla möjliga variationer.  
 
I smarta fabriker kan också de olika delarna av en produkt testas i produktionslinan 
vilket innebär att potentiella defekta enheter lättare kan identifieras och sorteras ut 
under produktionen. Det resulterar i högkvalitativa produkter, där mindre slöseri i 
resurser gjorts under tillverkningsprocessen. Då kan man även hitta de mest 
lönsamma kompromisserna mellan exempelvis egenskaper, form samt 
produktionskostnad. När högkvalitativa produkter produceras stärks även olika 
aspekter av säkerhet genom produktionsprocessen.  
 
Tillverkande företag inom fordonsindustrin som lyckats realisera IoT verktyg och 
smarta fabriker skapar även konkurrensfördelar, men det förutsätter att den tekniska 
utvecklingen matchas med bland annat rätt kompetens och processer samt en god 
kunskap om omvärldsförändringar. Det leder till en snabbare tid-till-marknad, vilket gör 
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att de kan ligga i framkanten med att introducera produkter till marknaden. Företagen 
som ligger långt framme i den digitala utvecklingen kan nyttja en relativt liten marknad. 
Däremot kräver en hög marknadsanpassning stor flexibilitet och omställningsförmåga 
i produktionen.  
 
Innan digitalisering kan tillgodogöras fullt ut i produktionen står fordonsföretagen inför 
tre viktiga utmaningar; behovet av att hitta rätt kompetens, säkerställandet av IT-
säkerheten samt tillgången till standardiserade tjänster och maskiner. För att 
säkerhetsställa åtkomsten av rätt kompetens krävs fortlöpande kompetensutveckling 
på arbetsplatsen samt möjlighet till omskolning och karriärväxling. 
Utbildningssystemets relevans kan stärkas genom att industriella perspektiv 
tillämpas  på både forskning och utbildning vilket bidrar till ytterligare 
kompetensförsörjning. För att öka företagens möjlighet att nyttja digitaliseringens 
fördelar behöver det offentliga möta upp behovet som finns inom kompetens och 
kunskap och skapa ett regelverk för den digitala eran.  
 
Scania ser stora framtidsutsikter med en digitaliserad produktion i form av 
produktivitets- och kvalitetsförbättringar samt kortare ledtider för att ta fram nya 
produkter. En digitaliserad miljö möjliggör att få en komplett bild av hur en verkstad 
fungerar vilket leder till att man kan optimera processer utifrån exempelvis 
genomloppstid, istället för suboptimerade processer som innebär en ungefärlig koll på 
varje del av processen. Utvecklingen leder även till att teknikerna för att förutse 
underhållsbehov förbättras.  
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