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Sammanfattning 

På Hannovermässan, världens ledande mässa inom industriell teknologi, i Tyskland år 2011 
myntades begreppet Industrie 4.0 som beskriver den fjärde industriella revolutionen. Denna 
handlar om att integrera affärsprocesser med ingenjörsprocesser och på så sätt göra 
produktionen mer effektiv, miljövänlig och flexibel. Sedan 2011 har man även börjat tala om 
smarta fabriker och införande av smart teknik inom tillverkningsindustrin. Många hävdar att 
smart teknik och Industrie 4.0, tillsammans med vår tids krav på kundanpassade produkter, 
kommer att revolutionera den tillverkande industrin och förväntningarna är stora på vad smart 
teknik kan komma att bidra med. 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur produktionen i tillverkande företag påverkas med 
hjälp av införande av smart teknik. Studien kommer att identifiera och analysera de främst 
påverkade faktorerna vid införande av smart teknik från år 2011 och framåt. De faktorer som 
identifierats och studeras närmare är; flexibilitet, kostnader, ledtider, miljöpåverkan, 
produktkvalitet och tillförlitlighet.  
 
I arbetet att hitta de faktorer som främst påverkar produktionen i tillverkande företag vid 
införande av smart teknik har främst två metoder använts. En inledande litteraturstudie 
gjordes för att identifiera de vanligast förekommande faktorerna. Valda faktorer verifierades 
därefter med hjälp av intervjuer och studiebesök hos två tillverkande företag som 
implementerat smart teknik, Scania CV AB och Volvo Car Corporation. Under vald 
tidsperiod har dessa företag tillsammans med KTH genomfört projektet FFI Line information 
system architecture (LISA), där LISA är en variant av en smart fabrik. 
 
En slutsats som dragits i denna studie är att de faktorer som främst påverkas med hjälp av 
smart teknik inom tillverkningsindustrin är några av de som identifierades vid 
undersökningens start; flexibilitet, kostnader, miljöpåverkan och tillförlitlighet. Exempel på 
hur dessa påverkas presenteras vidare; om en informationsarkitektur (såsom LISA) 
implementeras blir det lättare att genomföra förändringar i maskinparken, det gör 
processkedjan mer dynamisk vilket ger en ökad flexibilitet för företagen. Med hjälp av 
uppkopplade enheter kan företagen snabbare informeras om fel i produktionen och på så sätt 
minska mängden kassationer vilket innebär kostnadsbesparingar. Genom att 
hastighetsanpassa motorer samt att optimera robotars rörelser, exempelvis genom att i större 
utsträckning använda mjuka rörelser, kan energi sparas och därmed ge en minskad 
miljöpåverkan. Dock blir företagen vid införande av smart teknik beroende av uppkoppling 
och det blir då viktigt att säkerställa att tillförlitliga system används om problem uppstår.  
 
Andra faktorer som påverkas är ledtider och produktkvalitet, som dock snarare påverkas som 
konsekvenser av att ovan nämnda faktorer påverkas. Ytterligare en slutsats är att Industrie 4.0 
inom svensk tillverkningsindustri betraktas som en evolution snarare än en revolution och att 
den smarta tekniken är något som implementerats gradvis. 
 
Nyckelord: smart teknik, smarta fabriker, Internet of Things, IoT, tillverkningsindustri, 
produktion, big data, Industrie 4.0  
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Abstract 
The term Industrie 4.0 was first coined in Germany 2011, at the Hannover Messe, the world’s 
leading Trade Fair for Industrial Technology. It is a term describing the fourth Industrial 
Revolution. This revolution concerns making production more efficient, environmentally 
friendly and flexible, by integrating business processes with engineering processes. Since 
2011, smart factories and implementation of smart technology in manufacturing has also been 
a major talking point. Many claim that smart technology and Industrie 4.0, together with the 
increasing demands for customization, will revolutionize the manufacturing industry and the 
expectations for what smart technology will contribute with are great.  
 
The purpose of the study is to investigate what factors of the production in manufacturing 
companies are affected by the introduction of smart technology, from year 2011 onwards. The 
factors identified and investigated are; flexibility, costs, lead times, environmental impact, 
product quality and reliability.    
 
The study was conducted in two stages. First, a literature study to identify and investigate the 
factors, and second, visits, interviews and verification of the factors with two manufacturing 
companies who have both implemented smart technology; Scania CV AB and Volvo Car 
Corporation. During the selected time period, these companies have, together with KTH, 
participated in the FFI Line information system architecture project (LISA) project where 
LISA is a type of smart factory; an information architecture.  
 
A conclusion to be drawn is that the factors mostly affected by smart technology within the 
manufacturing industry are some of those identified in this study; flexibility, costs, 
environmental impact and reliability. Examples of impact are; if an information architecture 
(for example LISA) is implemented, it becomes easier to implement changes in the factory. 
This makes the process chain more dynamic, which gives the company greater flexibility. 
With the help of connected units, companies are faster informed about errors in the 
production, which makes it possible to decrease the amount of scrap. This leads to cost 
savings. Also, by using speed-controlled engines and by optimizing the movements of robots, 
energy can be saved, which leads to less environmental impact and also cost savings. Though, 
by implementing smart technology, companies also make themselves dependent on wireless 
connectivity. Therefore, it becomes important to make sure reliable systems are used. 
 
Other factors affected by the implementation of smart technology are lead times and product 
quality, but they are rather affected as consequences of the affection of the other factors, 
mentioned above. Another conclusion to be drawn is that Industrie 4.0, within Swedish 
manufacturing, is considered to be an evolution rather than a revolution and smart technology 
is something that is implemented gradually.  
 
Key words: smart technology, smart factory, Internet of Things, IoT, manufacturing, 
production, Industry 4.0 
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Förord 
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete inom Industriell produktion vid Kungliga 
Tekniska högskolan, där temat för examensarbetet är resurseffektivisering i tillverkande 
företag. Arbetet har genomförts av Malin Johansson Lundström och Ingrid Porat under 
vårterminen 2016, där vi valt att undersöka vilka faktorer som främst påverkas hos 
tillverkande företag vid införande av smart teknik.  
	
Under arbetets gång har vi haft mycket stöd från vår handledare Thomas Lundholm och vi vill 
tacka honom för goda diskussioner. Vi vill även rikta ett stort tack till följande personer för 
handledning, intressanta diskussioner och givande intervjuer.  
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1. Inledning 
Vi lever i en tid som för femton år sedan skulle betraktas som science fiction. Fler och fler 
enheter kopplas upp och en stor del av jordens befolkning befinner sig ständigt i en smart 
omgivning. Vissa menar att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen med 
revolutionerande förändringar som handlar om uppkoppling och självstyrande system. 
Begreppet Industrie 4.0, som beskriver denna revolution, myntades på Hannovermässan i 
Tyskland år 2011 och har redan anammats av tillverkande företag i den svenska industrin. Ett 
sätt för tillverkande företag att följa med i utvecklingen är genom införande av så kallade 
smarta fabriker med smart teknik.  
	
Forskare har olika syn på definitionen av smarta fabriker; de beskriver dem antingen som en 
teknik, en strategi eller ett paradigm. Vad en smart fabrik innebär är dock att fabrikens 
ingående delar, såsom maskiner, sensorer och mätdon är uppkopplade och kan kommunicera 
med varandra och sin omgivning. Man använder sig alltså av smart teknik i fabriken. Detta 
innebär att produktionen kan fungera mer flexibelt, effektivt och dynamiskt och med mindre 
mänskligt ingripande. (Billberg et al. 2014) 
	
En del av, och en förutsättning för, smarta fabriker är Internet of Things (IoT). Termen IoT 
innebär att fysiska föremål, såsom maskiner, fordon, varor och teknikprodukter, ansluts till 
internet, kommunicerar med varandra och utför uppgifter. Per Simonsen, VD för Telenor 
Connexion som är Nordens största leverantör av tjänster för IoT-lösningar spår en dramatisk 
tillväxt inom IoT de kommande åren. För att anpassa sig till möjligheterna som den nya 
tekniken skapar tror Simonsen att speciellt de traditionella, tillverkande företagen behöver se 
över sin verksamhet och genomgå omfattande förändringar i produktionen. 
Undersökningsföretaget Norstat gjorde år 2014 tillsammans med Telenor Connexion en 
undersökning av 100 svenska tillverkande företag om deras relation till Internet of Things. 
Undersökningen visade att 77% av företagen redan har eller kommer inom de två närmsta 
åren att införa IoT i sin verksamhet. Det ger en indikation på hur omfattande införandet av 
IoT i tillverkande företag faktiskt är och vikten av att den svenska industrin följer med i 
utvecklingen. (Telenor Connexion 2014)  
	
Ett konkret exempel som kommer att undersökas i denna studie är forskningsprojektet FFI 
Line information system architecture (i rapporten omnämnt som LISA). Projektet 
genomfördes under 2011-2014 med projektdeltagare från KTH, Scania CV AB (i rapporten 
omnämnt som Scania) och Volvo Car Corporation (i rapporten omnämnt som Volvo Cars) 
med flera. Systemet LISA som utvecklades under projektet är en typ av smart fabrik som 
bygger på en kommunikationsteknik där korta informationsmeddelanden, så kallade “tweets”, 
skickas mellan enheter i en produktionsanläggning. Informationen omvandlas sedan till 
hanterbar data med syfte att användas för att optimera produktionen och styra de tillverkande 
processerna. LISA är främst tänkt att användas inom diskret fordonstillverkning men kan 
även implementeras i annan typ av industri. (Bengtsson et al. 2015)  
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1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med denna studie är att identifiera och analysera de främst påverkade faktorerna vid 
införande av smart teknik från år 2011 och framåt. Forskningsfrågan lyder;  
 

Vilka faktorer påverkas främst vid införande av smart teknik i tillverkande företag? 
	
Förhoppningen är att studien med resultat ska vara användbar för tillverkande företag för att 
motivera och prioritera framtida satsningar, samt användas som stöd i analys och diskussion 
angående framtida införanden av smarta fabriker. 

1.2 Avgränsningar 
I en punktlista nedan presenteras avgränsningar som gjorts för att anpassa studien efter 
arbetets omfattning.  
	

• Smart teknik kan bland annat leda till effektivisering av resurser hos tillverkande 
företag. I denna studie är definitionen av företagets resurser bred och omfattar 
material, tid, pengar och personal.  

• Arbetet studerar smarta fabriker under tidsperioden 2011 och framåt. Idéer kring 
smarta fabriker har funnits längre än så men tidsperioden valdes då LISA-projektet 
startade 2011 och då en stor del av de dokumenterade studier och resultat som finns 
tillgängliga har gjorts under denna period. Studien berör även förväntningar inför 
framtiden inom ämnet.  

• Vad gäller smart teknik och smarta fabriker har, med några undantag, artiklar från 
samma tidsperiod varit i fokus. Vi valde denna avgränsning då dessa artiklar är 
publicerade inom tidsperioden som studien fokuserar på. Smarta fabriker är dessutom 
ett område som karaktäriseras av snabb utveckling vilket ger en risk att äldre artiklar 
redan är delvis irrelevanta. Gällande beskrivningen av varje faktors bakgrund har äldre 
referenser använts.  

• Det finns naturligtvis fler faktorer som hade varit intressanta att studera. Vi har valt att 
fokusera på de faktorer vi anser är de viktigaste och mest relevanta att studera. Dessa 
faktorer har även blivit bekräftade som de mest intressanta av Scania och Volvo 
Cars.   

• Denna studie fokuseras på tillverkningsindustrin i allmänhet och fordonsindustrin i 
synnerhet. 

• Studiebesöket på Scania gjordes på avdelningen för Global Industrial Development, 
TE, vilket i Scanias fall innebär att smart teknik betraktas ur ett helhetsperspektiv för 
företaget. 

• Gällande Volvo Cars har endast produktion i karossfabriken i Torslanda studerats. 
Den information som finns med i rapporten gäller därför enbart denna avdelning och 
beskriver alltså inte hela företagets arbete med smart teknik.  
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1.3 Begrepp 
Nedan förklaras begrepp som används löpande i texten. Detta görs då ämnet är relativt nytt 
vilket gör att många begrepp inte är allmänt kända. Syftet är att förtydliga och ge läsaren en 
ökad förståelse.  
	
Big data - Med big data menas mängder av information som är så stora att de är svåra att 
bearbeta i vanliga databaser. Informationen är företagsdriven och används för bland annat 
planering och förbättring av kvalitetsbedömningar av framtida produktion. Utmaningen med 
big data är att mängden information är så omfattande att det är svårt för företag att veta hur de 
ska använda sig av den, snarare än att det är brist på information.  
	
Message bus - En message bus är en logisk komponent som kopplar samman applikationer 
och är specialiserad på att transportera meddelanden mellan dessa.  
	
RFID - En förkortning av radio-frequency identification. Med RFID menas små elektroniska 
enheter bestående av ett chip och en antenn. RFID fungerar som en streckkod då den ger en 
unik identifikation av ett objekt och den måste även, på samma sätt som en streckkod, scannas 
för att kunna avge information. 

1.4 Rapportstruktur 
För att ge läsaren en översikt av rapportens struktur följer i tabell 1 en kort beskrivning av 
varje kapitel: 
 

Tabell 1. Kapitelöversikt 

Kapitel 2: Metod I kapitlet presenteras tillvägagångssättet för studien. Genomförande 
av litteraturstudie, studiebesök och intervjuer förklaras grundligt. 

Kapitel 3: Presentation 
av företag 

I detta kapitel presenteras de två företag som ingått i studien 
närmare.	

Kapitel 4: Den tekniska 
utvecklingen 

För att ge en grundläggande bakgrund till ämnet presenteras här 
viktiga delar av den tekniska utvecklingen; Industrie 4.0, Internet 
of Things, smarta fabriker och LISA-projektet.	

Kapitel 5: Vilka 
faktorer påverkas vid 
införande av smart 
teknik? 

I detta kapitel presenteras de främst påverkade faktorerna en och 
en, följt av kommentarer från Scania och Volvo Cars rörande deras 
syn och arbete inom varje område. 

Kapitel 6: Slutsats Här presenteras och sammanfattas de viktigaste slutsatserna. 

Kapitel 7: Diskussion I detta kapitel diskuteras slutsatserna och förslag på framtida arbete 
presenteras. 
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2. Metod 
I arbetet att hitta de faktorer som främst påverkas i produktionen i tillverkande företag, vid 
införande av smart teknik, har främst två metoder använts. En inledande litteratursökning 
gjordes för att identifiera de vanligast förekommande faktorerna. Valda faktorer verifierades 
därefter hos två tillverkande företag i fordonsindustrin. Fortsatt gjordes en utökad 
litteraturstudie samt intervjuer och studiebesök hos de två företagen för att få en djupare 
förståelse och kunskap om faktorerna och dess påverkan på produktion. Efter varje steg i 
arbetet har en grundläggande analys och urval gjorts. En illustration av arbetsgången 
presenteras i figur 1.  
 

 
Figur 1. Metod för arbetet. 

2.1 Litteraturstudie 
För att undersöka utvecklingen av smart teknik, smarta fabriker och IoT under den valda 
tidsperioden samt för att identifiera och undersöka de faktorer som främst påverkas vid 
införande av detta gjordes en litteraturstudie. Litteraturstudien ligger till grund för urvalet av 
de främst påverkade faktorerna. 

Insamling och analys 

Data har insamlats och analyserats kontinuerligt under litteraturstudien. En inledande sökning 
gjordes först för att identifiera de faktorer som främst påverkas vid införande av smarta 
fabriker. Därefter genomfördes vidare litteraturstudier inom varje faktor.  
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Både primära och sekundära källor har studerats. Främst har tekniska rapporter och 
webbaserade tidskrifter inom produktion och smarta fabriker använts men även 
populärvetenskapliga källor inom ämnet har studerats. Sammantaget undersöktes 49 tekniska 
rapporter och artiklar.  
	
Webbaserad sökning är den metod som använts under litteraturstudien. Tillgång till artiklarna 
erhölls via Google Scholar och KTH bibliotekets egna sökverktyg Primo. Detta då det är ett 
snabbt och enkelt sätt att samla information. Dessutom är de ämnen som främst studerats, det 
vill säga smarta fabriker och IoT, så pass moderna begrepp att den största delen av tillgänglig 
information bedömdes finnas online snarare än i böcker.  

Validitet; litteratur 

Insamlad information från litteraturstudien har granskats kritiskt och sammanfattats vid ett 
flertal tillfällen. Detta för att säkerställa att relevant information inte utelämnats. Även 
litteraturens trovärdighet har diskuterats kritiskt. 
 
I de fall där litteraturen värderats som relativt subjektiv, alltså innehållit starka personliga 
åsikter och inte har skrivits av forskare anställda vid institutioner, har användningen bedömts 
utifrån situation eller presenterats som författarens åsikter. 

2.2 Verifiering av resultat hos företag 
De av litteraturstudien identifierade faktorerna har verifierats av två tillverkande företag med 
en koppling till IoT och smarta fabriker med hjälp av intervjuer och studiebesök. De två 
företag som deltagit i studien är Scania och Volvo Cars. Nedan ges en beskrivning av urvalet 
av de två företagen och hur intervjuerna och studiebesöken har gått till.  

Urval av företag 

Då studien undersöker hur ett antal faktorer påverkar produktionen hos tillverkande företag 
med hjälp av smart teknik var det önskvärt att arbeta med företag som antingen infört en 
smart fabrik eller arbetar med smart teknik. Under vald tidsperiod har Scania och Volvo Cars 
tillsammans med KTH genomfört projektet LISA, där LISA är en variant av en smart fabrik. 
Därmed har dessa företag stor kunskap inom området. Detta, tillsammans med att både Scania 
och Volvo Cars är två stora svenska företag inom tillverkningsindustrin, låg till grund för 
valet av företag att inkludera i studien. 

Intervju och studiebesök 

Ett studiebesök gjordes hos både Scania och Volvo Cars för att få större kunskap om hur de 
arbetar med smarta fabriker och smart teknik. Inför båda studiebesöken skickades en 
projektbeskrivning om kandidatexamensarbetet till företagen för att ge dem en grundläggande 
inblick i arbetet och dess syfte. 
	
Studiebesöket hos Volvo Cars gjordes i karossfabriken och därmed är informationen 
begränsad till detta område i produktionen. Intervjun på Volvo Cars gjordes personligen på 
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plats i Torslanda med Håkan Pettersson som är Subject Matter Expert inom IT interface and 
network technology, tillsammans med två studenter från Chalmers som skriver sitt 
examensarbete med LISA som inriktning. En rundvandring i karossfabriken gav ytterligare 
förståelse för hur produktionen på Volvo Cars ser ut. 
	
Studiebesöket hos Scania gjordes i Södertälje på avdelningen för Global Industrial 
Development, TE, där Hans Olofsson, Senior Manager inom Industrial IT, intervjuades 
tillsammans med Nils Dressler, Industrie 4.0 Coordinator med inblick i LISA-projektet. 
	
Studiebesöken pågick i drygt fyra timmar vardera, varav intervjuerna varade i 2-3 timmar. 
Den intervjuteknik som användes var Funnelmodellen som går ut på att man uppmanar 
intervjupersonen att hålla i den största delen av konversationen. Svaren och resultaten från 
intervjuerna ligger, tillsammans med teori från litteraturstudien, som grund för de 
diskussioner och slutsatser som förs. 
 
All information som redovisas i rapporten som berör Scania och Volvo Cars inhämtades 
under respektive studiebesök.  

Validitet; intervjuer och studiebesök 

Både Håkan Pettersson på Volvo Cars och Hans Olofsson på Scania har tillsammans med 
KTH deltagit i LISA-projektet och har därmed stor kunskap inom området. Båda företagen är 
ledande inom svensk tillverkningsindustri och har även till viss del implementerat smart 
teknik i produktionen vilket gör dem till relevanta och intressanta studieobjekt.  
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3. Presentation av företag 
Nedan följer en kort presentation av de företag som deltagit i studien. 

3.1 Scania CV AB 
Scania är ett svenskt industriföretag som tillverkar lastbilar, bussar och industrimotorer. 
Lastbilar är den viktigaste produkten för företaget, i figur 2 visas en lastbil under produktion. 
Verksamheten finns huvudsakligen i Södertälje utanför Stockholm, där även huvudkontoret är 
placerat. Scania grundades 1891 och har idag verksamhet i stora delar av världen, uppdelat på 
produktion, sammansättningsfabriker samt försäljning- och serviceverksamheter. 
Omsättningen för 2014 beräknades till strax över 92 miljarder SEK.  
 

 
Figur 2. En av Scanias lastbilar tillverkas i deras produktion (Olausson 2014). 

 
Scanias definition av en smart fabrik är “en fabrik som lär av sina misstag”. De anser att en 
smart fabrik är en fabrik som genom kommunikation och återkoppling av information kan 
lära och förbättra processer i produktionen.  
	
I Scanias fabriker finns många element som kan kopplas till definitionen av smarta fabriker 
och idéer har funnits sedan 1970-talet kring att maskiner ska kunna kommunicera och kring 
att utveckla bättre system för identifikation och spårbarhet av specifika produkter. Redan på 
1980-talet använde Scania “etiketter” på komponenter i produktionen. Dessa etiketter var till 
storleken “som en stor tvål” och var väldigt dyra att köpa in, vanligen femsiffriga belopp 
(SEK), vilket gjorde att de inte användes i stor utsträckning. Idag används istället RFID-
taggar som identifikation. Taggarna är dels mindre och går idag även att köpa till ett väldigt 
lågt pris; under en SEK. Enligt Scania har alltså det smarta tänkesättet funnits länge men att 
det faktum att tekniken nu är mer tillgänglig, och möjligheterna att samla in data blivit större, 
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gör att ämnet vuxit under de senaste åren. Scania anser alltså att utvecklingen är en evolution 
snarare än en revolution.   
	
Scania har i dagsläget inte implementerat LISA i sin produktion. I framtiden är det viktigt för 
Scania att bygga system på smartare och enklare sätt så att nya funktioner blir lätta att införa. 
Man vill minimera implementeringsarbetet, gärna med hjälp av modullösningar. Detta är 
något en informationsarkitetur, såsom LISA, skulle kunna möjliggöra.  

3.2 Volvo Car Corporation 
Volvo Cars är en svensk biltillverkare med huvudkontor i Torslanda i Göteborg. Bolaget 
grundades år 1960 och ingick i den svenska Volvokoncernen fram till 1999 då Ford köpte upp 
personbilstillverkningen. Idag finns företaget i stora delar av världen och ägs till 51% av 
kinesiska Zhejiang Geely Holding Group.  Omsättningen år 2014 var ca 104 miljarder SEK.  
 
På huvudkontoret i Torslanda finns ett stort antal viktiga enheter, bland annat 
monteringsfabriken Torslandaverken, utvecklingsavdelningen och center för krocktester. I 
figur 3 visas produktionen i karossfabriken i Torslanda (Volvo Car Sverige AB 2014). 
	

	
Figur 3. Volvo XC90 under produktion i Torslanda (Volvo Car Sverige AB 2014). 

	
I produktionen på Volvo Cars har man länge arbetat med uppkopplade maskiner där robotar 
gör det mesta av jobbet. Detta är alltså ingenting som kommit i och med Industrie 4.0. De 
fabriker Volvo Cars har i Torslanda är inte fullt ut smarta fabriker, men de använder sig 
däremot av smart teknik. Med hjälp av virtuella miljöer bygger Volvo Cars upp sina fabriker 
digitalt och skapar rörelsemönster för robotar och maskiner, för att sedan kunna införa och 
applicera informationen på de faktiska enheterna.  
	
Nästa steg för Volvo Cars är att hitta metoder och processer för att kunna använda den stora 
mängd data och information som ges av alla uppkopplade enheter. Införande av LISA blir ett 
medel för detta.  
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4. Den tekniska utvecklingen 
För att ge läsaren en grundläggande bakgrund presenteras nedan de viktigaste aspekterna av 
den tekniska utvecklingen inom ämnet. För att förstå de faktorer som främst påverkas vid 
införande av smart teknik eller smarta fabriker är det viktigt att också ha förståelse för vad det 
är och vad de har sin bakgrund i.  

4.1 Industrie 4.0 
Begreppet Industrie 4.0 myntades år 2011 på Hannovermässan i Tyskland och beskriver den 
fjärde industriella revolutionen. De tre tidigare revolutionerna är ångmaskinen, elektriciteten 
och elektroniken och den fjärde, som sker i nutid, handlar om uppkoppling och självstyrande 
system.  

Vissa är mer tveksamma till om Industrie 4.0 faktiskt är en revolution då förändringarna sker 
gradvis och som en naturlig del av samhällets utveckling. Bland annat Robert Rudolph, chef 
för utbildning och innovation på Swissmen, ställer sig frågande till om Industrie 4.0 
egentligen är en evolution eller en revolution (Deloitte 2015).  

En följd av Industrie 4.0 är att arbetsmarknaden förändras och att de enkla jobben försvinner. 
Detta är ett av de starkaste argumenten mot den tekniska utvecklingen. Anders Ekdahl, vd för 
Svensk industriförening, menar dock att automationen räddar jobb i Sverige; utan automation 
kommer svensk industri att flyttas till låglöneländer. (Olander 2016) 

Industrie 4.0 drivs av ökningen av skapad data, att datorer får allt större kapacitet och att 
möjligheterna till uppkoppling hela tiden växer (Baur och Wee 2015). Idén är att med hjälp av 
dessa faktorer integrera affärsprocesser med ingenjörsprocesser och på så sätt göra 
produktionen mer effektiv, miljövänlig och flexibel och samtidigt leverera en jämn och hög 
kvalitet till låga kostnader (Wang et al. 2015). 

4.2 Internet of Things 
Internet of Things (IoT) innebär den tekniska utveckling där fysiska föremål, så som 
maskiner, fordon, varor och teknikprodukter, ansluts till internet. Enligt en uppskattning av 
Ericssons VD Hans Vestberg kommer 50 miljarder enheter att vara uppkopplade i världen år 
2020 (Vestberg 2010). De uppkopplade föremålen förses med sensorer och datorer som både 
kan uppfatta sin omvärld och kommunicera med den. På så sätt skapas enligt Kevin Ashton, 
medgrundare och verkställande direktör för Auto-ID Centre, ett situationsanpassat beteende 
som gör det möjligt att skapa smarta miljöer, varor och tjänster (Ashton 2009): 
	

If we had computers that knew everything there was to know about things - using data they 
gathered without any help from us - we would be able to track and count everything, and 
greatly reduce waste, loss and cost. We would know when things needed replacing, repairing 
or recalling, and whether they were fresh or past their best. (Ashton 2009, pp. 1) 
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IoT i tillverkande företag 

IoT förväntas kunna effektivisera och möjliggöra innovationer i alla typer av branscher. 
Kommunikationen mellan uppkopplade enheter resulterar i en stor mängd data och genom att 
analysera den kan organisationer få värdefull information om sina processer och produkter, 
och på så sätt kunna förbättra exempelvis effektiviteten i produktion. (EMC Digital Universe 
2014)  
 
Undersökningsföretaget Norstat gjorde under 2014 en undersökning av 100 svenska 
tillverkande företag om sambandet mellan deras organisation och IoT. Undersökningen visade 
att 77% av dessa företag redan har eller kommer att inom de två närmsta åren införa IoT i 
deras verksamhet. Enligt undersökningen är de viktigaste anledningarna till att företagen 
investerar i IoT: att skapa en förbättrad tjänst eller service gentemot kund (61%), att uppnå 
kostnadsbesparingar (36%), samt att skapa en ny intäktskälla eller affärsmodell (34%). 
(Telenor Connexion 2014) 
	
De utmaningar som finns med IoT handlar till stor del om den datahantering som de allt fler 
uppkopplade enheterna kräver. Att hantera big data kommer dels att innebära betydande 
säkerhetsutmaningar och större lagringskapacitet, men även ökade kostnader i form av 
personal för att analysera datan (Biscotti et al. 2014). 

4.3 Smarta fabriker 
Ett resultat av IoT är en utbredning av smarta uppkopplade enheter. En stor andel av jordens 
befolkning befinner sig nu ständigt omgivna av dessa smarta enheter, till exempel har många 
idag smarta telefoner och vissa till och med smarta hem. Med begreppet smart syftar man i 
vissa sammanhang på en enhet som består av sensorer, mikrodator, sändare och mottagare. 
Oftast pratar man dock om objekt som har förbättrats genom ytterligare funktioner så som 
uppkoppling och att enheten befinner sig i ett nätverk av andra smarta enheter som den 
kommunicerar med. (Radziwon et al. 2014)  
	
Sedan begreppet Industrie 4.0 myntades har man även börjat tala om smarta fabriker. En 
smart fabrik är uppbyggd av smart teknik. I dag finns ett flertal olika begrepp, visioner och 
definitioner som beskriver smarta fabriker mer ingående. Forskare hänvisar till smarta 
fabriker som en teknik, en strategi eller ett paradigm (Radziwon et al. 2014). Baserat på 
studier och litteratur i ämnet har Billberg et al. definierat begreppet smarta fabriker: 
	

A Smart Factory is a manufacturing solution that provides such flexible and adaptive 
production processes that will solve problems arising on a production facility with dynamic 
and rapidly changing boundary conditions in a world of increasing complexity. This special 
solution could on the one hand be related to automation, understood as a combination of 
software, hardware and/or mechanics, which should lead to optimization of manufacturing 
resulting in reduction of unnecessary labor and waste of resource. On the other hand, it could 
be seen in a perspective of collaboration between different industrial and nonindustrial 
partners, where the smartness comes from forming a dynamic organization. (Radziwon et al., 
2014, pp. 1187) 
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En smart fabrik är uppbyggd av moduler och kännetecknas av trådlös kommunikation mellan 
de ingående enheterna. Varje enhet i fabriken, såsom maskiner, sensorer, mätdon och system, 
har en väl definierad och tydlig funktion i processkedjan och kan med hjälp av uppkoppling 
positionera sig och integreras i fabrikslinan per automatik. Enheterna lyssnar därefter på 
information från de andra enheterna i sin omgivning, registrerar den och förbereder sig för 
nästa steg i produktionen. (Zuehlke 2010) 
 
En viktig källa för effektiviseringar i produktionen är analyser av den information som fås 
genom kommunikationen mellan enheterna. Det kan till exempel vara information från 
trådlösa givare som registrerar en rörelse eller en trådburen mätare som registrerar ett värde. 
Den registrerade datan som kallas big data översätts och presenteras som meningsfull 
information genom en applikation eller mjukvara (Telenor Connexion 2014). Med hjälp av 
big data i smarta fabriker kan man hitta dolda flaskhalsar och hinder i produktionen, förbättra 
kvalitetsbedömningen och planeringen av framtida produktion (Ingdahl 2015). 
	
Utvecklingen av smarta uppkopplade enheter går i rasande takt. Företaget Gartner, 
världsledande inom informationsteknisk forskning och rådgivning, estimerar att antalet 
uppkopplade enheter världen över kommer att öka exponentiellt - totalt kommer 5,5 miljoner 
nya enheter att kopplas upp varje dag under år 2016 (Gartner Inc. 2015). 
	
Många hävdar att smarta fabriker och Industrie 4.0 kommer att revolutionera den tillverkande 
industrin och förändra den från grunden. Förväntningarna är stora på vad den smarta fabriken 
kan komma att bidra med. Lasi et al. nämner bland annat att flexibilitet och hållbarhet kan 
komma att påverkas (Lasi et al. 2014). Även Wang et al. förutser att de gynnsamma resultat 
som smarta fabriker kommer leda till är flexibilitet, hållbarhet, produktivitet, transparens, 
lönsamhet och fördelar för anställda (Wang et al. 2015). 

4.4 LISA 
FFI Line information system architecture (LISA) var ett forskningsprojekt, finansierat av 
VINNOVAs program fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), med projektdeltagare 
från KTH, Chalmers, Lunds universitet, Scania och Volvo Cars och som genomfördes under 
år 2011-2014. (Lundholm 2011)  
	
Systemet LISA som utvecklades under projektet är en typ av smart fabrik som bygger på en 
kommunikationsteknik där små meddelanden, så kallade “tweets”, skickas mellan enheter i en 
produktionsanläggning. Utgångspunkten är att meddelanden skickas från utrustning, 
produkter eller system då dess tillstånd förändras. Dessa meddelanden hanteras sedan av 
mjukvara som omvandlar informationen till hanterbar data. LISA är tänkt att användas inom 
industrin i allmänhet och i diskret fordonstillverkning i synnerhet. Syftet med LISA är att 
optimera produktionen och styra de tillverkande processerna. (Theorin et al. 2015) 
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Det övergripande målet som projektet strävade efter att uppnå sammanfattades som: 
• Förbättrad och säkrare produktkvalitet 
• Minskad miljöpåverkan 
• Minskade kostnader för tillverkning 
• Minskade kostnader för IT-system 
• Förbättrad kapacitet, flexibilitet och leveransprecision 
• Förbättrad tillförlitlighet och förbättrat underhåll (Lundholm 2011)  

Ovan nämnda mål för projektet LISA sammanfattar också väl de främsta faktorer som 
påverkas av smarta fabriker i allmänhet, det vill säga kostnader, miljö, kvalitet, flexibilitet, 
ledtider och tillförlitlighet. 
 
Scania och LISA 
Scania har i dagsläget inte implementerat LISA i sin produktion och det finns inte heller några 
planer för ett sådant projekt. Scania har tidigare använt en message bus där information hela 
tiden strömmar från maskiner och enheter i produktionen. De använde då en manuell ”tolk” 
för översättning av information från olika enheter till ett homogent “språk”. 
    
Volvo Cars och LISA 
Volvo Cars har i viss utsträckning implementerat LISA i sin produktion. Hos Volvo Cars är 
LISA basen för kommunikationen mellan de uppkopplade enheterna och oavsett vilket system 
dessa har, och vilket “språk” de talar, översätter LISA språken till ett och samma. Med hjälp 
av LISA kan information från olika enheter kombineras vilket kan ge ny information. 
Dessutom minskar utrustningens komplexitet så att fokus istället kan ligga på de funktioner 
man vill åstadkomma.  
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5. Vilka faktorer påverkas vid införande av smart teknik?  
Vid införande av smart teknik och smarta fabriker i tillverkande företag påverkas ett flertal 
faktorer, se figur 4. I denna studie berörs de sex utvalda aspekter närmare; flexibilitet, 
kostnader, ledtider, miljö, produktkvalitet och tillförlitlighet. Dessa identifierades genom 
litteraturstudien och verifierades av Scania och Volvo Cars. 
 

 
 

Figur 4. Främst påverkade faktorer vid införande av smart teknik. 

 

5.1 Flexibilitet 

Dagens företag befinner sig i en tid som karaktäriseras av korta produktlivscykler och ökad 
variation av produkter vilket kräver ett ökat fokus på flexibilitet. Flexibilitet i tillverkande 
företag innebär förmågan att snabbt svara mot kunders ändrade behov och förändringar hos 
konkurrenter. Begreppet flexibilitet innehåller många dimensioner, bland annat; 

• produkter; den tid det tar att addera eller byta ut en produkt i systemet,  
• produktion; antal produkter som kan produceras, 
• marknad; systemets förmåga att anpassa sig efter en förändrad efterfrågan. (Vokurka 

och O’Leary-Kelly 1999)  
	
Då smarta enheter i en fabrik är uppkopplade till ett gemensamt nät och kommunicerar med 
varandra kan de ta in information från sin omgivning. Maskinerna kan då per automatik 
anpassa sig i processkedjan och omkonfigureras automatiskt vid en ny händelse. Detta bidrar 
till att klara av den ständigt föränderliga marknaden och kundernas krav på 
specialanpassningar. Det blir med andra ord lättare att tillverka produkter med olikheter. Nya 
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enheter kan också enkelt anslutas till produktionen utan att påverka affärssystemet, vilket 
underlättar för en dynamisk processkedja och bättre flexibilitet. (Wang et al. 2015) 

Även i LISA-projektet var flexibilitet en viktig aspekt. Produktionens flexibilitet och förmåga 
att hantera förändringar identifierades som huvudproblemet och ett av de viktigaste kraven på 
LISA var därför att systemet skulle vara flexibelt och modulärt. (Lundholm 2014) 

Flexibilitet; verifikation hos företag 

Scania: För Scania är inte flexibilitet det viktigaste för att optimera produktionen. Satsningar 
inom området sker främst “i det lilla” såsom att snabbare kunna ställa om maskiner. Där kan 
smarta fabriker i framtiden vara till användning.  
	
Scanias fabriker är flexibla på det sätt att indentifikationssystem, såsom RFID-teknik, 
används för identifiering och sortering av komponenter. 
	
Målet med Industrie 4.0 är att återindustrialisera västvärlden och även för Scania är det viktigt 
att ha möjlighet att behålla produktionen i väst. De menar att automatisering hittills minskat 
flexibiliteten jämfört med manuellt arbete och därför är det, i strävan efter flexibilitet, 
naturligt att vända sig till Asien där lönerna är lägre. I och med smarta fabriker ser man nu 
möjligheter att uppnå tillräcklig flexibilitet med hjälp av automatisering i väst.  
	
Volvo Cars: Kundernas krav på specialanpassningar har ökat i hög grad och detta är något 
som märks hos Volvo Cars. De arbetar mycket med att möta vår tids ‘mass customization’ 
och behöver därför vara mer flexibla i sin produktion. Flexibilitet har därför blivit en faktor 
som tvingar företaget till digitalisering med en ny och smart teknik och enligt Volvo Cars är 
ett smart identifieringssystem en förutsättning för en flexibel produktion. Ett exempel på det 
är RFID-teknik. År 2013 infördes därför RFID-teknik i fabriken för identifiering av 
produkter. Fördelen med RFID-taggning, till skillnad från streckkodsavläsning som är 
föregångaren, är att RFID ger ett större spann för avläsning. Detta är positivt då man vill 
kunna läsa av taggen under transporten mellan stationer i produktionen för att sedan kunna 
arbeta med produkten så fort den stannat vid maskinen. RFID ger också möjlighet att läsa av 
på lägre energi, vilket är nödvändigt för att maskiner inte felaktigt ska kunna läsa av 
produkter som befinner sig i närheten.  
	
Med arkitekturen LISA har det dessutom blivit enklare att göra förändringar i maskinparken 
vilket möjliggör flexibilitet i produktionen. För att integrera en ny maskin i systemet behöver 
inte övriga maskiner justeras eftersom grunden för kommunikation mellan dem redan finns. 
En liten arbetsinsats ger därmed en stor utvinning av flexibilitet för företaget. 
	
Volvo Cars ser dock en utmaning inom området flexibilitet i produktion. I dagsläget kan de 
motta och analysera stora mängder information från maskinparken, men maskinerna i sig är 
inte alltid kompatibla med de förändringar man önskar att göra för att skapa större flexibilitet. 
Detta ställer krav på maskintillverkare och förhoppningen är att även de ska kunna tillgodose 
Volvo Cars med förutsättningar att möta kundernas ökande krav. 
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5.2 Kostnader 
Ett företags kostnader kan delas upp på olika sätt, exempelvis i investeringskostnader och 
driftkostnader eller i direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader går att hänföra direkt 
till en specifik produkt, såsom kostnader för material och löner, och indirekta kostnader är 
kostnader som via den funktion där de uppkommit indirekt hänförs till de specifika 
produkterna, exempelvis maskiner och produktutveckling. Indirekta kostnader kallas även 
omkostnader och fördelas vanligtvis till fyra kategorier; material, tillverkning, försäljning och 
administration. (Engwall et al. 2014) 
	
För att omvandla en produktionslinje till en smart fabrik krävs framför allt extra investeringar 
så som molntjänster och nya eller utvecklade datasystem. Enligt forskare kommer kostnaden 
för informationsteknik ständigt att minska i framtiden och prestandan förväntas ständigt 
förbättras. För att möta kunders krav på specialanpassningar krävs ett flexibelt system och 
med hjälp av resurs- och energieffektivitet i smarta fabriker kan driftkostnaden hållas väldigt 
låg. Det sägs även att enskilda produkter kan produceras lönsamt i en smart fabrik. (Wang et 
al. 2015) 
	
I omfattande produktionslinor finns stor risk för att delar och komponenter tappas bort. Med 
hjälp av sensorer och RFID-teknik kan varje komponents läge spåras och ett resultat av detta 
blir ett minskat svinn. Kostnadsbesparingarna för detta svinn väntas bli omfattande. (Haamed 
et al. 2011)  

Kostnader; verifikation hos företag 

Scania: Scania har många förhoppningar för vad smarta arbetssätt och en smart arkitektur kan 
leda till i framtiden. En förhoppning är att smarta fabriker kommer innebära färre stillestånd i 
produktionen vilket i sin tur kommer öka effektiviteten och därmed även lönsamheten.  
	
Genom att samla information och kombinera olika typer av information hoppas man även att 
produktionen kommer att bli mer transparent och möjligheterna för att optimera produktionen 
ska bli större. Scania har idag inget system för att omvandla information från olika system till 
ett och samma “språk” vilket gör det svårt att i dagsläget kombinera information på det sätt 
man önskar. Ytterligare en förhoppning är att, genom smarta metoder såsom 
informationshantering, öka kvaliteten på produktionen och upptäcka fel snabbare. Detta skulle 
leda till färre kassationer och därmed minskade kostnader.  
	
En smart hantering av insamlad information leder också till att beställningar till leverantörer 
kan bli mer exakta vilket gör att man kan undvika inköp av onödigt material vilket främst 
skulle minska direkta kostnader.  
	
Volvo Cars: När nya maskiner ska installeras i Volvo Cars maskinpark behöver de integreras 
med övriga enheter, samt att informationen från maskinen behöver göras entydig för 
kommunikationen med de andra enheterna. Med en LISA-arkitektur anpassas maskinerna på 
ett effektivt och automatiserat sätt efter sin omgivning och i sitt system, något som således 



	 16 

resulterar i lägre kostnader vid både byte av enstaka maskiner eller vid större förändringar i 
maskinparken. Enkelt beskrivet har man med LISA som arkitektur redan kablar och eluttag i 
sitt hus. När man köper en brödrost behöver man bara koppla in den i ett uttag och vid behov 
av fler uttag kopplar man upp dem till nätet. Besparingarna som görs kan jämföras med att 
man inte behöver dra nya ledningar till huset för ytterligare ett elnät att koppla upp sig på. 
	
Volvo Cars ser också lägre kostnader till följd av effektiviseringar av produktionen. Om ett 
fel i produktionen kan upptäckas i ett tidigt skede, vilket en uppkopplad och smart fabrik kan 
bidra till, har man större möjlighet att åtgärda felet snabbare. Det kan handla både om att 
upptäcka maskiner som behöver underhåll eller produkter som är felaktiga. Även förändringar 
inom identifieringssystemen; märkningar eller koder för optisk avläsning som sitter på en 
specifik produkt, har lett till minskade kostnader. För en tid sedan hade Volvo Cars tre olika 
identifieringssystem för maskiner att läsa av egenskaperna hos varje specifik produkt, medan 
de idag har ett system, RFID-teknik, för hela produktionen.  
	
I dagsläget har inte Volvo Cars några exakta siffror på de kostnadsbesparingar som blivit till 
följd av införande av LISA och annan smart teknologi. De tror att investeringskostnaderna är 
desamma som innan LISA, men att de nu tillhandahåller mer användbar information än förut. 
Därmed ser de smart teknik som en bra investering.  

5.3 Ledtider 
Ledtid kan definieras som den tid det tar för en produkt att genomgå alla steg i 
tillverkningsprocessen, från råmaterial till leverans till slutkund, och innefattar således 
exempelvis bearbetningstid och tiden för lagerhållning (Rother och Shook 2003). En stor 
tillgänglighet på varor världen över och en ökad konkurrens på marknaden ställer höga krav 
på tillverkande företags effektivitet vad gäller korta genomloppstider och logistiska lösningar. 
För att stå sig i konkurrensen har flera tillverkande företag under lång tid arbetat med lean 
production, ett sätt att minimera slöseri i hela verksamheten och att just reducera ledtiden i 
produktionen (Edespong och Green 2013). Ett annat sätt att förkorta ledtiden till kunderna är 
enligt Hameed et al. (2011) att införa smarta fabriker.  
	
Den smarta fabriken kommer att kunna ge realtidsinformation och status för varje order, 
information som täcker produktens väg från tillverkning och montering till vad som framöver 
skall göras. Genom att analysera denna detaljerade information kan flaskhalsar upptäckas och 
processer kan således göras mer effektiva. Det leder slutligen till en förkortad ledtid till 
kunderna. (Haamed et al. 2011) 
	
Om ett fel uppstår i produktionen, eller en produkt försenas på grund av felmontering kommer 
ett felmeddelande skickas och den smarta fabriken agerar direkt på problemet. Även detta 
resulterar i kortare ledtider då resurser läggs på att rätta till fel istället för att försöka hitta 
dem. (Haamed et al. 2011) 
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Ledtider; verifikation hos företag 

Scania: För Scania kan en smart hantering av big data leda till att identifiera de bästa vägarna 
genom fabrikerna. Data kan även ge möjlighet att identifiera flaskhalsar i produktionen.  
	
Scania har även förhoppningar om att i framtiden använda information om omgivningen, till 
exempel väder och trafiksituationer som kan skapa förseningar för leveranser av material. 
Genom information om förseningar kan man planera produktionen på ett bättre sätt. Detta gör 
att ledtiderna eventuellt kan kortas men även att kostnader kan sparas då man kan köra 
produktionen på ett mer resurseffektivt sätt; om man till exempel är medveten om att en 
materialleverans är försenad kan man köra produktionen på lägre effekt vilket sparar pengar. 
Alltså, ledtider blir för Scania ett resultat vid optimering av andra faktorer såsom kostnader.  
	
Volvo Cars: På Volvo Cars ser man minskade ledtider som en följd av att flera av de andra 
faktorerna förbättras med hjälp av smarta fabriker, till exempel att ledtider förkortas när 
flaskhalsar och fel i produktionen upptäcks i tid med hjälp av den information man får av 
uppkopplade enheter. Med hjälp av LISA gör man det enklare att åstadkomma en funktion, 
till exempel genom att notiser skickas till operatörer när något går ovanligt långsamt eller om 
det blivit stopp i produktionen. Operatören kan då agera snabbare än vad de tidigare kunnat 
och därmed se till att orsaken till felet snabbare utreds. Vidare hoppas företaget kunna erhålla 
kortare ledtider till följd av att robotars rörelser analyseras och optimeras för att vara mer 
effektiva. Den typen av information har varit svår för Volvo Cars att kunna ta fram och 
analysera tidigare och förhoppningarna är att en följd av analyserna bidrar till effektivisering i 
processer och därmed en minskad ledtid. 

5.4 Miljö 
Hållbarhet innebär att skydda naturresurser mot exploatering utan att kompromissa för 
mycket med produktivitet och konkurrenskraft. Det har blivit nödvändigt för företag att arbeta 
och ta ansvar för en hållbar framtid och pressen ökar ständigt. Påtryckningarna är dels 
externa; exempelvis ideella organisationer, lagar och regleringar, och dels interna; exempelvis 
företagets egna visioner och strategi, kostnadsbesparingar och produktivitet. (Gudaskaran och 
Spalanzani 2012)  
	
Med hjälp av den ökande mängden data som smarta fabriker ger kan de tillverkande företagen 
få större kunskap om produktionsprocessen, en ökad flexibilitet i systemet och därmed en 
bättre uppskattning om antalet färdigtillverkade produkter. Vidare kan man göra en bättre 
uppskattning om mängden nödvändig råvara innan produktionen påbörjas och därmed kan 
överskott minimeras. En annan fördel med smarta fabriker är att maskinerna arbetar på ett 
mer intelligent sätt och därmed kan energiförbrukningen minskas, exempelvis genom att 
maskinerna automatiskt går i viloläge när de inte används och att använda motorer som 
anpassar effekten efter situation. (Wang et al. 2015) 
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Miljö; verifikation hos företag 

Scania: För Scania är hållbarhet mycket viktigt och de upplever ett hårt tryck på att fabrikerna 
måste vara rena och sträva efter klimatneutralitet. Scania arbetar med energieffektivisering, 
alternativa drivmedel (och elektricitet som drivmedel) och även smartare transporter. Smarta 
fabriker och arbetsmetoder är enligt Scania mycket användbara ur miljösynpunkt. Scanias 
förhoppning är att de ska kunna använda smarta arbetsmetoder, såsom insamling och 
hantering av data, till att hantera energiåtgången i produktionen. Detta exempelvis genom att 
låta maskiner som inte används vara helt avstängda (maskinerna är bara påslagna då de 
behöver vara det) eller att inte alltid låta maskiner arbeta på full effekt, då detta inte alltid är 
nödvändigt. 
	
I dagsläget är det mycket svårt för Scania att identifiera vilken miljöpåverkan en specifik 
produkt har i produktionen. En intelligent fabrik och en smart hantering av information skulle 
kunna tala om en enskild produkts miljöpåverkan. För detta krävs även bättre spårbarhet, 
exempelvis i form av RFID-taggar. Att möjliggöra denna typ av information skulle vara 
mycket intressant för studier av en produkts hela livscykel. Exempelvis kan det visa sig att ett 
fordon som är miljövänligt under användning kräver mycket energi för att produceras. Detta 
kan innebära att ett mindre miljövänligt fordon, sett till hela livscykeln, kan ha en mindre 
påverkan på miljön totalt. Idag är denna typ av information inte tillgänglig för Scania då alla 
IT-system inte är kompatibla. I detta fall är det otroligt viktigt med standardisering och en 
arkitektur som LISA skulle kunna vara till stor hjälp.  
	
Inför framtiden tror Scania även att smarta “byggnader” kommer att vara väldigt viktigt. 
Genom insamling av data gällande exempelvis temperaturer kan man sänka kostnader för 
bland annat uppvärmning. Denna typ av data skulle även kunna informera om när 
komponenter behöver hämtas ur kalla lager. Det vore positivt då material ändrar storlek i 
olika temperaturer, vilket kan leda till problem med toleranser. 
	
Volvo Cars: Till följd av införandet av LISA undersöks start- och stoppfunktioner i 
produktionen och hur man med hjälp av optimering av dessa funktioner kan minska 
maskinernas energiåtgång, något som även leder till en minskad miljöpåverkan. Bengt 
Lennartson, professor inom automation på Chalmers, har tagit fram en optimeringsalgoritm 
för att minska acceleration och inbromsning hos industrirobotar och de första testerna visar att 
energiförbrukningen kan reduceras med upp till 40% med hjälp av mjukare robotrörelser 
(Bengtsson och Lennartsson 2015). Detta utan att minska takten i tillverkningen. LISA ligger 
som grund för att kunna ta fram nödvändig information som robotarna avger under tiden de 
arbetar i en viss process. Volvo Cars använder denna information för att kartlägga robotarnas 
rörelse och på så sätt kunna optimera dem. Förhoppningen är att få samma positiva resultat 
som forskningsprojektet på Chalmers.  
	
Analyser av information från maskiner i produktionen kan dessutom ge värdefull information 
om flaskhalsar och stopp i produktionen som kan optimeras. En optimering av dessa 
flaskhalsar leder också till minskad energiåtgång och minskad miljöpåverkan.  
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5.5 Produktkvalitet 
De flesta stora tillverkande företag har under de senaste åren känt av den ökande efterfrågan 
på kundanpassade produkter, något som idag har lett till ökande krav på kvalitetsarbete inom 
organisationen. Flera företag arbetar dock istället med att följa den tekniska utvecklingen 
genom att bli mer konkurrenskraftiga med tekniskt avancerade processer och höja den 
tekniska kompetensen hos medarbetarna. Undersökningar visar dock att kvalitetsarbetet inte 
bör glömmas bort, särskilt då att leverera högkvalitativa produkter och tjänster numera är 
snarare en regel än undantag. (Hart 1995)  
 
Information som rör specifika produkter och dess kvalitet kommer i en smart fabrik att kunna 
spåras med hjälp av sensorer och RFID-teknik. Operatörer kan därmed i realtid få information 
om eventuella fel som uppstår i produktionslinan och då lättare hindra följdfel. Därmed ökar 
produktkvaliteten på tillverkade produkter. (Haamed et al. 2011)  

Produktkvalitet; verifikation hos företag 

Scania: På Scania är man övertygade om att ökad produktkvalitet blir ett resultat av smarta 
arbetsmetoder och fabriker. Smart informationshantering möjliggör optimalt utnyttjande av 
fabriken, vilket ger en bättre kvalitet på produktionen. För att uppnå denna smarta hantering 
är en message bus ett bra medel. Scania använde tidigare en message bus där information hela 
tiden strömmade från olika enheter och maskiner i produktionen. De använde då en manuell 
”tolk” för översättning av information från olika enheter till ett homogent “språk”. 
	
Kvalitet är enligt Scania uppdelat i två delar; “verklig” kvalitet, såsom toleranser, och antal 
produktfel. Gällande “verklig” kvalitet kan data möjliggöra övervakning av hur toleranser 
glider vilket gör att man kan vidta åtgärder innan toleransgränser överskrids. Genom att 
analysera big data kan man även lättare identifiera vad det är som leder till svårigheter att 
hålla toleranser; exempelvis värme i fabriken. I dagsläget finns denna typ av information i 
huvudet på de anställda i produktionen. Gällande produktfel ger en ökad spårbarhet 
möjligheter till att snabbare hitta fel och rätta till dessa. I dagsläget måste ofta hela serier 
återkallas om ett fel upptäcks, när det egentligen skulle räcka med att återkalla en mindre del 
av en serie (exempelvis alla produkter tillverkade under en viss tidsperiod). Här sparas även 
kostnader.  
	
Scania tror även att smarta fabriker kan möjliggöra en “lagom” kvalitet; att optimera 
kvaliteten till ett visst pris.  
	
Volvo Cars: Enligt Volvo Cars kan produktkvaliteten förbättras som en indirekt följd av smart 
teknologi. När det blir lättare att detektera fel blir det även lättare att öka kvaliteten på deras 
produkter. LISA skulle göra det möjligt för operatörer i produktionen att få notiser i realtid, 
till exempel genom ett SMS, då ett fel uppstår i produktionen. I och med det har operatören 
större möjlighet att åtgärda felet direkt och förebygga att ytterligare fel uppstår. I dagsläget 
möjliggör LISA ett system för sådana funktioner och förhoppningen är att integrera det inom 
snar framtid för ökad produktkvalitet. 
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5.6 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten hos en tillverkande process består av flera olika aspekter såsom maskinernas 
kapacitet, systemets övervakning, kunskaper hos personal och underhåll (Cheng 1989). Arne 
Billberg et al. hävdar att något av det viktigaste vid införandet av smarta fabriker är att 
försäkra sig om tillförlitligheten av systemen (Radziwon et al. 2014). 
 
Kritik mot smarta fabriker och Industrie 4.0 handlar till stor del om vad som sker vid 
avsaknad av uppkoppling och vid hackerattacker. För att införa smarta fabriker måste man 
försäkra sig om att systemet under alla omständigheter kan hållas under kontroll. Om 
kontrollen förloras riskerar företag stora ekonomiska förluster och även ett skadat rykte. 
(Zuehlke 2010) 
	
Ett av målen med projektet LISA är att öka systemets tillförlitlighet (Lundholm 2011). En 
ökad tillförlitlighet skulle bland annat innebära att en större andel produkter av godkänd 
kvalitet produceras. Detta skulle i sin tur även innebära att direkta kostnader för arbetade 
timmar och bortslösat material skulle minska (Cheng 1989). 

Tillförlitlighet; verifikation hos företag 

Scania: För Scania går tillförlitligheten hand i hand med de andra faktorerna. Om data 
hanteras på rätt sätt blir det dock möjligt att snabbare upptäcka, och även undvika, fel. Data 
kan även möjliggöra övervakning av, och framtagning av sannolikhet för förslitningar så att 
åtgärder kan göras innan maskiner går sönder. Detta sparar tid och pengar och eftersom 
underhåll då kan göras vid lämpliga tillfällen påverkas även planeringen positivt. 
	
Volvo Cars: Ny och förbättrad smart teknik förväntas ge ökade möjligheter till övervakning, 
något som kan leda till minskade mängder fel i produktionen och därmed en ökad pålitlighet. 
Dock kan den smarta tekniken å andra sidan ge en minskad tillförlitlighet då företaget blir 
beroende av uppkoppling. Något som hotas av till exempel strömavbrott eller liknande 
händelser som är svåra att påverka och styra över.  
	
En större övervakning skulle ge företaget en ökad möjlighet att detektera funktionsfel i 
produktionen. En sådan typ av övervakning kan vara en visionskamera, en kamera som tar 
mycket detaljerade bilder för att analysera dem och jämföra med hur det ska se ut när allt är 
rätt monterat. En visionskamera kan till exempel upptäcka om en detalj inte svetsas fast 
tillräckligt och vid en sådan situation varna om detta till en operatör eller en maskin att 
åtgärda felet.  
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6. Slutsats 
För att återkoppla till forskningsfrågan sammanfattas i tabell 2 vilka faktorer som främst 
påverkas vid användning av smart teknik inom tillverkningsindustrin:  
 

Tabell 2. Främst påverkade faktorer vid införande av smart teknik i tillverkningsindustrin. 

Miljö Med hjälp av big data och möjligheterna att kombinera information från 
olika enheter finns potential att påtagligt minska energiförbrukningen. 
Exempelvis kan detta göras genom att hastighetsanpassa motorer istället 
för att de alltid kör på full effekt. Big data möjliggör också identifiering av 
energikrävande robotrörelser och genom att optimera dessa, exempelvis 
genom att i större utsträckning använda mjuka rörelser, kan energi sparas.	

Kostnader Sparade kostnader går ofta hand i hand med minskad energiförbrukning. 
Dessutom ger det ökade informationsflödet större exakthet kring många 
aspekter i produktionen, exempelvis materialåtgång, vilket gör att 
beställningar av material kan göras mer exakta. Att snabbare informeras 
om fel i produktionen minskar också mängden kassationer vilket även det 
innebär kostnadsbesparingar.	

Flexibilitet Smart teknik gör produktionen i tillverkande företag mer effektiv. En stor 
bidragande faktor till detta är RFID-tekniken, vilken ger företag 
möjligheter till bättre spårbarhet av produkter. Om en 
informationsarkitektur (såsom LISA) implementerats blir det även lättare 
att genomföra förändringar i maskinparken, då grunden för 
kommunikationen redan finns. Detta gör processkedjan mer dynamisk 
vilket bidrar till flexibilitet för företagen.	

Tillförlitlighet Genom att göra sig beroende av uppkoppling utsätter sig företagen för 
risker. För att inte riskera att gå miste om affärer eller förlora sitt rykte är 
det därför viktigt att säkerställa att tillförlitliga system används eller att 
alternativ finns tillgängliga om problem uppstår.	

 

 
Andra faktorer som påverkas vid användning av smart teknik och smarta fabriker är ledtider 
och produktkvalitet. Dock påverkas dessa snarare som konsekvenser av att andra, ovan 
nämnda, faktorer påverkas. 
	
Ytterligare en slutsats är att Industrie 4.0 inom svensk tillverkningsindustri betraktas som en 
evolution snarare än en revolution och att den smarta tekniken är något som implementeras 
gradvis.  
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7. Diskussion 
Det har blivit tydligt att de identifierade faktorerna som främst påverkas vid införande av 
smart teknik ofta går hand i hand vilket kan göra det svårt att diskutera dem var för sig. Det 
har därför visat sig att användning av smart teknik gör det oundvikligt för företagen att inte se 
till hela processen och de risker som kommer med smart teknik ur ett säkerhetsperspektiv, då 
en faktor ofta påverkar en annan.  
	
En insikt från detta arbete är att smart teknik har enorm potential att revolutionera 
tillverkningsindustrin men det kommer antagligen att dröja innan svenska fabriker helt och 
hållet kan definieras som smarta. Fokus har i studien legat på svensk tillverkningsindustri och 
det är där tydligt att Industrie 4.0 betraktas som en evolution snarare än en revolution. 
Eftersom storföretag inom den tillverkande industrin har stora summor investerade i 
fungerande anläggningstillgångar som inte är smarta är det inte lönsamt för dem att byta ut 
hela produktionssystem. Därför implementeras smart teknik gradvis och anpassas till 
befintliga enheter i produktionen. Även om företagen är positiva till utvecklingen så är det 
tydligt att de ändå är konservativa och försiktiga gällande förändringar.  
 
Smarta fabriker har sedan 2011 blivit ett omtalat samtalsämne bland företag inom 
tillverkningsindustrin i Sverige och flera av dem för nu diskussioner om att införa smart 
teknik. Det är något som både intervjuer, litteratur och undersökningen från Norstat visar. Det 
är dock viktigt att understryka att varje företag först bör se till sin egen kapacitet och 
identifiera vilka fördelar det egna företaget kan få ut av ett sådant införande. Istället för att bli 
stressad av att hänga med i den tekniska utvecklingen skulle det vara mer fördelaktigt att 
lägga fokus på målet och vilka resultat eventuella implementeringar skulle ge. Enligt de 
företag vi intervjuat sker sådan typ av utveckling mer evolutionärt än revolutionärt. 
 
En ytterligare faktor som införande av smart teknik påverkar, och som diskuterats med 
företagen, är möjligheterna till rekrytering av talangfull personal. Företagen har märkt att 
arbeten inom produktion, speciellt bland unga, inte ses som de mest attraktiva på marknaden. 
Användning av smart teknik skulle kunna bidra till att höja branschens status och därmed 
locka önskvärda individer till företaget. I en värld där mänskliga resurser är en viktig 
konkurrensfördel kan denna faktor ha stor betydelse. I studien har denna aspekt dock inte 
tagits upp. Detta eftersom den i litteraturen inte omnämndes som en av de viktigaste 
faktorerna. Vi tycker dock att den är så pass viktig att den är värd att diskutera.  

7.1 Framtida arbete 
I studien har endast två företag, Volvo Cars och Scania som båda är verksamma inom 
fordonsindustrin, medverkat. Vi ansåg att dessa var intressanta företag att studera då de har 
mycket gemensamt; de är stora företag inom svensk tillverkningsindustri och har deltagit i 
projektet LISA. Dessa likheter innebar att företagen även var relativt lika i sina synsätt på 
smart teknik. För utveckling av studien hade det varit intressant att inkludera ytterligare 
företag med andra perspektiv på ämnet; eventuellt ett företag som tillverkar smarta maskiner 
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till produktionsindustrin eller ett mindre företag som inte har lika stora summor investerade i 
en befintlig maskinpark och som därmed är mer flexibla. 
 
I studien av Scania och Volvo Cars har inga mätningar gjorts för att styrka de resultat som 
förväntas påverka produktionen vid införande av smart teknik. För framtida studier kan det 
vara av intresse att göra mätningar för mer exakta resultat av vad implementeringar som dessa 
skulle kunna ge. 

7.2 Nästa steg i den tekniska utvecklingen 
Smart teknik är ett ämne som enligt utsago diskuterats ur flera perspektiv. Något som tydligt 
framgår av diskussionerna och pekas ut som en central aspekt är bland annat säkerheten och 
pålitligheten av både uppkoppling och nätverk. För att ta nästa steg i utvecklingen behövs en 
mer pålitlig teknik och det talas då om 5G. Enligt teknikföretaget Ericsson, ledande inom 
utvecklingen av 5G, radas flertalet fördelar med fenomenet upp och målet med 5G är att 
integrera nätverk, datorer och lagringsresurser till en enhetlig infrastruktur (Ericsson 2016). 
Det kommer även att möjliggöra mer säkra transaktioner och skapa energieffektivitet då 
uppkopplade, trådlösa enheter med hjälp av 5G kan ha en batteritid som är mer än tio gånger 
längre än idag. Inom tillverkningsindustrin tror man att 5G kan revolutionera produktionen 
med mer effektiva och flexibla fabriker, framför allt genom ökad kapacitet, lägre svarstider, 
ökad mobilitet samt ökad tillförlitlighet och pålitlighet av nätverket. I dagsläget är 
forskningen inom 5G bred och behöver fortsättningsvis bli mer fokuserad på specifika 
områden inom tillverkningsindustrin. (Haerick och Gupta 2015) 
 
Fler och fler länder, inte minst Sverige där industrin spelar en viktig roll, gör nu större 
satsningar på den smarta industrin och digitaliseringen. Under det första kvartalet kom 
Sveriges regering ut med en nyindustrialiseringsstrategi för landet, där man talar om bland 
annat satsningar på Industri 4.0, hållbar produktion och kunskapslyft inom industrin. För 
företagen är alltså ett viktigt nästa steg i arbetet att dra nytta av de satsningar på 
nyindustrialisering och smart teknik som nu finns i Sverige. (Damberg 2016)  
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