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Abstract 
 
Title  The path toward industry 4.0 – a general 

model for evaluating qualifications and 
managing risks 

 
Author   Johan Ryde, Industrial Engineering and 

Management, LTH 
  

Supervisor  Bertil Nilsson, Department of Industrial 
Management and Logistics, LTH 

 
Problem Definition  Industry 4.0, the fourth industrial revolution, 

at its essence is about big data being used 
in the production industry. This opens up a 
number of new possibilities for companies, 
but also means a range of new risks and 
demands put on the companies.  

 
Purpose  The purpose of this project has been to map 

how a company should position itself for 
implementing industry 4.0 and also what 
risks this means and how these risks can be 
managed. The purpose has also been to 
compare industry 4.0 to research on 
historical technology shifts and see what can 
be learned.  

 
Method  The project has been conducted as a 

methodology developing study based on 
literature studies. From scientific literature 
concerning industry 4.0 a model has been 
developed for what factors are important for 
a company to be able to employ industry 4.0 
efficiently. This model has then been 
developed by adding findings from other 
research areas and applying them on 
industry 4.0 
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Conclusions  The project finds five main factors that are 
considered key for a company that wants to 
employ industry 4.0 methods. These are, 
how the company is organized, having the 
right competences, the business models of 
the company, the necessary IT-
infrastructure and how cooperation is 
managed in the supply chain. These five 
factors are analyzed and recommendations 
are made of how a company should act 
regarding these. Also, a number of risks to 
take into consideration when implementing 
industry 4.0 are brought up and 
recommendations are made in regards to 
these. Lastly findings from earlier technology 
shifts are analyzed and applied to industry 
4.0.  

 
Keywords  Industry 4.0, supply chain management, 

industrial production, production industry 
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Sammanfattning 
 
Titel Vägen till industri 4.0 – en generell modell 

för att utvärdera förutsättningar och hantera 
risker 

 
Författare  Johan Ryde, Industriell Ekonomi, LTH 
  
Handledare Bertil Nilsson, Avdelningen för 

Produktionsekonomi, LTH 
  
Bakgrund Industri 4.0, den fjärde industriella 

revolutionen, handlar om att big data börjar 
utnyttjas inom tillverkningsindustrin. Detta 
öppnar upp helt nya möjligheter för 
tillverkningsföretag, men innebär också 
många risker och nya krav på företag.  

 
Syfte Syftet med det här projektet har varit att 

kartlägga hur ett företag bäst positionerar 
sig för att börja använda industri 4.0 och 
dessutom vilka risker detta innebär och hur 
dessa kan hanteras. Syftet är även att dra 
paralleller mellan tidigare teknikskiften och 
se vilka lärdomar som kan dras av dessa. 

 
Metod Arbetet har genomförts som en 

metodutvecklingsstudie baserad på 
litteraturstudier. Utifrån vetenskaplig 
litteratur kopplad till industri 4.0 har en 
modell tagits fram för vilka områden som är 
viktigast för företag att utveckla för att kunna 
använda industri 4.0 metoder effektivt. 
Denna modell har sedan byggts på och 
byggts ut genom att addera litteratur från 
andra forskningsområden och applicera 
denna på industri 4.0. 
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Slutsatser  Arbetet mynnar ut i fem nyckelområden som 
bedöms som avgörande för att ett företag 
ska lyckas med införandet av industri 4.0. 
Dessa är hur företaget är organiserat, att rätt 
kompetenser finns i företaget, att företagets 
affärsmodell är anpassad, att nödvändig IT-
struktur finns på plats och hur samarbeten 
ser ut i företagets försörjningskedja. På 
dessa fem områden rekommenderas vad 
man bör sträva efter. Dessutom presenteras 
ett antal risker man bör ha i beaktning när 
man implementerar industri 4.0 och hur 
dessa kan hanteras. Dessutom redogörs för 
hur förändringen till industri 4.0 kan 
genomföras baserat på forskning om 
tidigare teknikskiften. 

 
Nyckelord Industri 4.0, supply chain management, 

produktionsekonomi, industriell produktion, 
tillverkningsindustri 
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1. Inledning 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till konceptet industri 4.0. Utifrån 

detta beskrivs sedan målet med projektet och de frågeställningar som 

rapporten kommer att behandla. Dessutom beskrivs de avgränsningar som 

har gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Det man talar om när man talar om den fjärde industriella revolutionen eller 

industri 4.0 (I4) är en mängd tekniker som tillsammans öppnar upp 

möjligheter för en flexiblare och mer integrerad försörjningskedja. Det 

handlar om att man kan samla in och behandla data i en skala som inte 

varit möjlig tidigare. Med hjälp av all denna data kan man sedan 

automatisera, optimera, styra och utvärdera sin försörjningskedja på ett helt 

annat sätt än vad man tidigare kunnat. Dessutom kan man, om man är 

beredd att dela med sig av data med andra intressenter i 

försörjningskedjan, integrera och därigenom optimera produktionen på en 

ny nivå mot tidigare. 

1.1.1 Industriella revolutioner 

Det som idag har kommit att kallas den första industriella revolutionen 

skedde främst i Europa från mitten av 1700-talet. Man gick ifrån 

hantverkstillverkning till att bygga maskiner drivna av vatten och ånga som 

kunde producera i betydligt större skala än vad som tidigare varit möjligt. 

Nästa revolution kom när man började införa elektricitet som kraftkälla för 

tillverkningen. Detta skapade nya möjligheter där man inte på samma sätt 

blev beroende av kraften för hur man skulle utforma och placera sina 

fabriker. Den tredje revolutionen kom med digitaliseringen av industrin. Nu 

handlade det inte om hur man drev sina maskiner utan om att man med 

hjälp av datorns kraft kunder planera och styra tillverkningen på ett mycket 

effektivare sätt än vad som tidigare varit möjligt.  

I dag talas det om att vi står inför en fjärde industriell revolution. Begreppet 

härstammar från Tyskland där en arbetsgrupp på uppdrag av den tyska 

regeringen hade som uppgift att undersöka framtiden för den tyska 

industrin och hur den ska hålla sig konkurrenskraftig (Zhou et al., 2015). 

Oavsett om man i framtiden kommer klassa det som en fjärde industriell 

revolution eller inte så råder det ingen tvekan om att det, genom ny teknik, 

finns stora möjligheter som ännu inte fullt ut utnyttjas inom industrin idag. 

1.1.2 Potential hos I4 

Ett exempel på hur den vetenskapliga världen ser på potentialen hos I4 kan 

man se hos Porter och Heppelman (2015). De skriver översiktligt om de 
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möjligheter I4 kan komma att innebära för tillverkningsindustrin och de 

företag som verkar inom den. Man tar upp hur smarta fabriker där 

maskinerna och nätverket av dem kan göra allt från att övervaka 

maskinernas hälsa och på så sätt förebygga fel, till att planera och optimera 

produktionen utifrån all de insamlade data som en mänsklig planerare inte 

har kapacitet att ta till sig. Artikeln beskriver även hur andra delar av 

företaget kan dra nytta av I4 och dess möjligheter. Både marknadsföringen 

och produktutvecklingen tas upp som områden som kan dra fördelar av alla 

nya data som samlas in genom I4. 

Lasi et al. (2014) beskriver det som att förändringen mot I4 främst är driven 

av större krav på flexibilitet. Dels när det gäller kunden som i större 

utveckling ställer krav på att produkterna ska vara individuellt anpassade 

vilket leder till mindre tillverkningsserier. Men även när det gäller 

tillverkningen, man vill kunna ha kortare produktslivcykler där man 

snabbare kan utveckla och börja tillverka nya produkter som möter nya 

krav från slutanvändaren. 

1.1.3 Risker med I4 

Men trots den potential som tycks finnas med I4 så har förfarandet inte 

riktigt fått fullt genomslag i praktiken. Konsultfirman PWC presenterade 

2016 en undersökning bland över 2000 företag i 26 länder (Geissbauer et 

al., 2016) som visade att det finns en stor tilltro till I4 teknik i framtiden men 

även att man i dagsläget inte valt att lägga särskilt stora resurser på den 

typen av teknik. Slutsatsen man drog är att detta tycks bero på att det ännu 

finns en hel del osäkerhet både när det gäller potentialen och dessutom 

vilka konsekvenser ett skifte mot I4 kan ha för organisationer. Artikeln tar 

även upp riskerna med att börja investera i ny teknik utan att inom företaget 

ha den infrastruktur som krävs.  

Att bara samla in data leder ingenstans, det måste finnas en plan för hur 

man ska ta till vara på den och använda den för att utveckla verksamheten. 

Det finns även en risk i att investeringen kanske inte kommer kunna 

förbättra verksamheten till den grad att investeringen lönar sig, innan man 

har börjat få in data kan det vara svårt att uppskatta vilka konsekvenser det 

kan tänkas få. Det finns även en hel del andra osäkerhetsfaktorer som 

företag måste ta i beaktning innan man börjar investera i I4. Juridik, 

datasäkerhet och nya krav på personalen är några exempel. 

1.2 Projektets syfte 
Många är överens om att I4 tycks ha en stor potential men samtidigt finns 

en viss oro och skepsis mot att verkligen ta steget och investera i den nya 

tekniken. Därför kommer det här projektet att utvärdera hur ett företag 

behöver förändras för att göra införandet och användandet av I4 så effektivt 



3 

 

som möjligt. Hur företaget bör vara organiserat, vilka tekniska krav som 

finns och vilka risker man behöver ta i beaktning kommer att behandlas. Ett 

så stort skifte i tillverkningsindustrin som I4 förutspås innebära kommer förr 

eller senare att påverka alla företag på något sätt, därför är det viktigt att 

både förstå och planera för de konsekvenser det kommer få för 

verksamheten. Dessutom kommer forskning kring tidigare teknikskiften 

behandlas och appliceras på I4. 

1.2.1 Forskningsfrågor och mål 

Målen med projektet är att ta fram en handlingsplan för införandet av I4 där 

både risker och möjligheter kommer att tas upp. Målet med projektet är 

även att besvara följande frågeställningar: 

F1: Vilka förutsättningar krävs för att industri 4.0 på ett effektivt sätt ska 

kunna appliceras på en organisation? 

F2: Vilka risker finns det för tillverkningsföretag kopplat till införandet av 
industri 4.0 i den egna verksamheter och hur kan man agera för att hantera 
och minimera dessa? 
 
F3: Vilka lärdomar kan dras av tidigare teknikskiften och hur kan man 
utifrån dessa skapa en strategi för att tackla industri 4.0? 
 

1.3 Avgränsningar 

För att göra arbetet mer hanterbart har området som projektet kommer 

undersöka avgränsats på följande sätt: 

Projektet kommer begränsa sig till företag som verkar inom 

tillverkningsindustrin eftersom det är här I4 bedöms ha störst genomslag 

och relevans. 

Projektet kommer inte att beröra vilka konsekvenser I4 kan komma att få 

för företag som tillverkar de tillverkningsmaskiner anpassade till I4 som 

kommer att användas inom industrin. Detta är ett stort område med stor 

potential men det kommer inte att rymmas inom den arbetsmängd som det 

här projektet omfattar.  

Projektet kommer att begränsas i hur djupt den går ner i enskilda potentiellt 

komplexa delfrågor. Huvudfokus ligger inom logistik och supply chain 

management och därför kommer komplexiteten inom till exempel juridik, 

datastruktur-frågor eller andra liknande området att begränsas till en nivå 

som en lekman har möjlighet att förstå. 

Projektet kommer inte att behandla frågor som är specifika för småföretag. 

Dessa bedöms ha begränsad möjlighet att påverka den egna situationen 
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när det gäller hur och när man implementerar I4 och därför kommer frågor 

unika för dessa inte att tas upp. 

Projektet kommer att vara av kvalitativ snarare än kvantitativ karaktär. 
Därför kommer inga konkreta siffror för till exempel kostnader eller 
besparingar vid införande av I4 att presenteras. 

 

1.4 Rapportens struktur 

Kapitel Beskrivning 

1. Inledning Kapitlet syftar till att presentera området I4 
översiktligt, beskriva problemet som projektet 
behandlat och dessutom redogöra för målet 
och syftet med projektet. 

2. Metod Kapitlet ger läsaren en insyn i hur arbetet 
genomförts och varför de metoder som 
använts har bedömts som relevanta.  

3. Teori Kapitlet redogör för den vetenskapliga teori 
som ligger till grund för projektet. 

4. Modellen Kapitlet introducerar den modell som tagits 
fram med syfte att fånga vilka områden som är 
viktiga när det kommer till implementeringen av 
I4. 

5. Industri 4.0 – 
Praktiska 
applikationer  

Kapitlet presenterar författarens klassificering 
av de praktiska applikationer som finns 
kopplade till I4. Dessa kopplas även till 
modellen vilket skapar en bild av hur företag 
stegvis kan introducera I4. 

6. Utvecklad 
modell 

En vidareutveckling av modellen presenteras 
som fokuserar på de risker, kopplade till ett 
införande av I4, som löper över modellens alla 
delar.  

7. Diskussion Resultaten från de tre analyskapitlen 4,5 och 6 
sammanfattas och diskuteras. 

8. Slutsatser Slutsatser kopplade till de forskningsfrågor 
som presenteras i kapitel 1 dras utifrån de 
resultat som projektet gett.  
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2. Metod 
Det här kapitlet ämnar ge läsaren en bild av hur arbetet med det här 

projektet har gått till. Först kommer ett försök att klassificera vilken typ av 

arbete det rör sig om. Därefter följer en kortfattad beskrivning om hur de 

olika faserna av arbetet har gått till. Slutligen kommer en diskussion om hur 

den vetenskapliga giltigheten har bevarats i projektet. 

2.1 Metodik 
Höst et al. (2006) beskriver det som att ”Metodik är det grundläggande 

arbetssätt man väljer för sitt examensarbete. Den sätter upp ramarna eller 

principerna för hur man går till väga.” Gammelgaard (2004) beskriver varför 

det är viktigt att beskriva metodiken i ett forskningsarbete. Hon skriver att 

en insikt i metoden som ligger bakom arbetet bidrar till att ge läsaren en 

bättre förståelse för hur tidigare forskning genomförts och därigenom en ide 

om hur man kan gå vidare i framtiden. En tydligt beskriven metod sägs 

säkra att inget arbetssätt tas för givet och att man ständigt ifrågasätter hur 

man genomför forskningsarbete. Med andra ord är det viktigt att utförlig 

beskriva både hur arbetet genomförts men även på vilka grunder beslut 

kring metodval fattades. 

Höst et al. (2006) skriver att det är viktigt att välja en metod som passar 

arbetets mål och karaktär. Målet med det här projektet är att skapa en 

modell som kan appliceras på ett företag som vill förbättra sina 

förutsättningar för att kunna nyttja I4 metoder i sin tillverkning. Målet är att 

det ska vara en bred modell som går att applicera på många olika typer av 

tillverkningsföretag i vitt skilda branscher. Samtidigt är I4 är ett relativt nytt 

koncept som bygger på ny teknik och nya tankesätt vilket gör att mängden 

företag som fullt ut har implementerat I4 i praktiken är något begränsad. 

Detta har lett till beslutet att genomföra projektet baserat i stor del på 

forskningslitteratur kompletterat med rapporter från konsultfirmor och andra 

intressenter i tillverkningsbranschen. Arbetet kan klassificeras som en 

metodutvecklingsstudie baserad på litteraturstudier.  

Den modell som tas fram kommer innehålla olika områden som bedömts 

vara nyckelområden för företag som vill implementera I4. Eftersom I4 är ett 

relativt mångsidigt koncept som bygger på många olika vetenskapliga 

discipliner ingår det i den litteratur som används som underlag för modellen 

många olika typer av vetenskapliga artiklar som spänner över många olika 

områden. Författaren har tolkat och sammanfogat dessa tillsammans med 

forskning rörande I4 för att skapa en bild av hur företag bör agera på dessa 

områden kopplat till I4.  
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2.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Kovács & Spens (2005) beskriver det som att det idag finns tre olika 

processer som forskare utgår ifrån när man genomför ett forskningsprojekt, 

deduktion, induktion och abduktion. Man skriver att deduktion utgår från 

teori och drar utifrån det logiska slutsatser som presenteras som en ny 

hypotes och förslag som sedan kan testas. Induktion går en annan väg och 

utgår ifrån empiriska observationer i praktiken och bygger sedan 

vetenskapliga teorier på dessa. Abduktion beskrivs som att man utifrån 

teoretisk kunskap och försöker hitta avvikelser från denna i praktiken. Detta 

är sedan grunden till de nya tankar man presenterar.  

Arbetet med det här projektet stämmer bäst överens med det deduktiva 

synsättet eftersom arbetet bygger på vetenskaplig litteratur och sedan 

skapar nya teorier utifrån denna. Dock är det inte strikt deduktivt eftersom 

arbetet inte bara bygger på teoretiska texter utan även har hämtat vissa 

data från mer empiriskt inriktad litteratur som har sin grund i en praktisk syn 

på ämnet. De resultat som projektet mynnar ut i har därför främst en 

teoretisk grund men är samtidigt i högsta grad framtaget med praktiken i 

åtanke. Ambitionen är att resultaten lätt ska gå att applicera i praktiken.  

Tanken med detta tillvägagångssätt är att det ska skapa en länk mellan 

forskningen och dess syn på området I4 och de praktiska applikationer som 

intresserar företag och organisationer. De mer praktiskt orienterade 

metoderna induktion och abduktion har bedömts passa dåligt för detta 

projekt eftersom ambitionen är att skapa en väldigt generell modell som ska 

passa många olika typer av tillverkningsföretag vilket blir svårare om man 

utgår ifrån ett enskilt fall och sedan försöker generalisera. Dessutom är 

användandet av I4 på en mer avancerad nivå inte särskilt utbrett inom 

industrin vilket gör det svårt att hitta relevanta objekt att observera.  
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Figur 1 Illustration av deduktiv, induktiv och abduktiv forskning. (Kovács & Spens, 2005) 

2.3 Projektets utformning 
Projektet har utförts i olika steg som alla gör nästa steg möjligt i ett logiskt 

flöde. Till att börja med genomfördes en förstudie där målet med projektet 

definierades som att skapa en modell för hur företag kan ta sig an I4 och 

hur man kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för att effektivt 

implementera I4. Detta eftersom det bedömdes som att det fanns relativt 

lite forskning som praktiskt föreslog hur företag bör agera i den frågan. För 

att skapa förutsättningar för en sådan modell genomfördes en 
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litteraturstudie som följdes av en analys av litteraturen som slutligen 

mynnade ut i modellen. Modellen kompletterades sedan och utvecklades 

med hjälp av ytterligare litteratur från forskningsområden som bedömdes 

relevanta utifrån modellen. Slutligen drogs slutsatser och de 

frågeställningar som identifierades under förstudien besvarades. 

 

 

Figur 2. Skiss över projektets utformning (författarens) 

2.4 Projektets delmoment 

2.4.1 Förstudie 

För att göra det möjligt att definiera de ramar som projektet verkar inom och 

de mål som projektet syftar till att uppnå krävdes det en viss analys av 

litteraturen på området I4 och närliggande områden. Litteraturen som här 
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söktes var bred och generell för att skapa en generell och täckande bild av 

området. Dessutom vägdes ett antal andra litteraturstudier på området I4 in 

eftersom dessa på ett bra sätt sammanfattar den forskning som finns och 

visar på vilka områden som är dåligt undersökta och där potential att 

utveckla forskningen finns. Slutsatserna av detta arbete mynnade ut i ett 

måldokument som fastslog de forskningsfrågor och syften som tidigare 

presenterats.  

2.4.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien byggde vidare på den analys av litteraturen som 

påbörjades i förstudien, den började med att söka brett inom litteratur som 

rör I4 i allmänhet och mycket vikt lades vid tidigare litteraturstudier av 

området. Mot de senare delarna av projektet blev sökningarna allt mer 

specifika för att hitta information om smala områden med hög relevans för 

slutresultatet. Som verktyg användes dels artikeldatabasen Web of Science 

där kvaliteten på träffarna generellt bedöms som hög, och som komplement 

användes även Google Scholar för att hitta fler artiklar med mer specifika 

sökordskombinationer.  

Både artiklar från erkända vetenskapliga källor och rapporter från företag 

som verkar inom och kring tillverkningsindustrin inkluderades. De 

vetenskapliga artiklarna har i allmänhet bedömts som mer pålitliga och 

skrivna med mindre bias än de från industrin som ofta har ett 

underliggande syfte, mer om detta i avsnittet om källkritik (2.6).  

2.4.3 Tolkning av litteratur och framtagande av modell 

De artiklar som ingick i den initiala litteraturstudien klassificerades genom 

att sammanfattas och sedan tilldelas nyckelord för att illustrera vilka 

områden som litteraturen la extra vikt vid och för att underlätta sortering av 

artiklarna. Modellen togs sedan fram genom att baserat på detta avgöra 

vilka parametrar som ofta togs upp som viktiga för att effektivt 

implementera I4 i en organisation.  

Dessutom gjordes en klassificering av olika praktiska applikationer i relation 

till I4. Dessa är hämtade ur den litteratur som är grunden till modellen och 

tanken är att de ska komplettera modellen genom att tydliggöra vilka 

möjligheter som uppstår av att utveckla olika delar av företaget.  

2.4.4 Vidareutveckling av modell 

Modellen fokuserar på de områden som bedömts som viktigast. Samtidigt 

framstod det i litteraturen som om det finns ett antal risk- och 

problemområden som inte kunde täckas av modellen, en analytisk 

vidareutveckling gjordes därför som ett komplement till modellen som tar 

upp ett antal riskområden och möjliga problem som företag bör ha i åtanke 
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när man applicerar I4. Dessutom gjordes en klassificering av praktiska 

applikationer för att undersöka hur implementeringen av I4 bör genomföras 

denna presenteras i kapitel 5. 

2.4.5 Litteraturfördjupning 

Parallellt med arbetet med modellen och dess vidareutveckling uppstod 

behov av ytterligare mer ämnesspecifik litteratur för att kunna utveckla de 

resonemang och slutsatser som görs i dessa delar. Denna litteratur är ofta 

inte skriven med I4 i åtanke utan har anpassats för att passa in i 

sammanhanget. Litteratursökningen gick till på samma sätt som beskrivits 

tidigare. 

2.4.6 Slutsatser 

Efter att all den analys som ingår i modellen och dess fördjupning har 

resultaten sammanfattats och slutsatser dragits som knyter an till de 

forskningsfrågor som fastställdes i början av arbetet.  

2.4.7 Praktisk applicering av modell 

Initialt var avsikten att modellen också skulle appliceras på ett företag. 

Tanken var att kunna utveckla modellen ytterligare baserat på återkoppling 

från företaget och hur företagets representanter uppfattade och besvarade 

frågorna. Detta moment förverkligades dock aldrig på grund av svårigheter 

med att hitta ett lämpligt företag.  

2.5 Giltighet 
Höst et al (2006) beskriver det som att det finns tre olika kriterier som 

sammantaget bidrar till en studies giltighet. Reliabilitet, validitet och 

representativitet. Ambitionen i det här projektet är att ta hänsyn till alla tre 

för att uppnå ett så pålitligt resultat som möjligt. De tre områdena är: 

2.5.1 Reliabilitet 

Höst et al (2006) beskriver det som att reliabiliteten behandlar kvaliteten på 

den data som samlas in och analyseras. I grunden handlar reliabilitet om 

att säkerställa att insamlad data inte förvanskas av slumpmässiga 

variationer. När det gäller kvantitativa studier kan det handla om att urvalet 

av den data som sedan analyseras verkligen är slumpmässigt och 

representativt för området som ska utforskas. I kvalitativa studier handlar 

det om att data verkligen uppfattas som avsett och att till exempel inte 

otydliga formuleringar i en intervjusituation leder till missuppfattningar.  

Eftersom detta projekt är ett kvalitativt sådant där stora kvantitativa 

datamängder saknas handlar alltså reliabiliteten främst om tolkning av text 

och att all information tolkats så som författarna har avsett. Detta är mest 

relevant vid läsningen av den litteratur som projektet grundar sig i. För att 
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säkra projektets reliabilitet har stor vikt lagts vid att förstå och tolka den text 

som inhämtats på ett korrekt sätt. På grund av projektets art som handlar 

om stora strategiska beslut för organisationer snarare än mer detaljerade 

frågor har fokus legat på att förstå litteraturens övergripande budskap och 

väga in detta i resultaten. 

2.5.2 Validitet 

Enligt Höst et al (2006) handlar validiteten i ett arbete om att mäta det man 

verkligen vill mäta. Det är viktigt att vara vaksam så att man inte drar 

slutsatser som inte har något stöd i den data man samlat in. Det sätt som 

beskrivs för att säkerställa validiteten i en studie är att triangulera den data 

man samlar in. Det vill säga att se på data ur flera vinklar, om samma 

resultat uppnås är validiteten högre. 

Ambitionen i projektet har varit att värna om validiteten genom att behandla 

flera olika källor rörande de olika områden som projektet berör och på så 

sätt triangulera den data som ligger till grund för projektet. Eftersom I4 är 

ett relativt nytt område som inte är lika väl förstått och utforskat som äldre 

forskningsdiscipliner har detta ibland varit svårt då det inte finns så mycket 

forskning kring vissa frågor. I dessa fall har källorna snarare behandlats 

som ett sätt att väcka tankar och inte tagits som fakta på vilken stora beslut 

kan fattas, alternativt att forskning från andra områden vägts in och 

anpassats till I4.  

2.5.3 Representativitet 

Höst et al (2006) skriver att representativitet handlar om att slutsatser 

endast kan dras om den population som dataurvalet hämtas från. Viktiga 

parametrar när man överväger representativitet är att se på bortfallet, om 

det är för stort eller drabbar främst en viss andel av populationen blir 

studien inte lika representativ.  

Eftersom dataunderlaget i projektet består av en litteraturstudie är 

representativiteten delvis kopplad till den representativitet som 

litteraturunderlaget bygger på. Här kan sägas att den forskning som ingår 

till stor del är gjord i Europa, Nordamerika och Asien på företag som verkar 

främst i dessa regioner av forskare som till stor del kommer från dessa 

områden. Det gör att i frågor som företagskultur och liknande som påverkas 

av regionala skillnader finns det brister i projektets representativitet. Vidare 

är projektet, och den forskning som ligget till grund för det, inriktat främst 

mot större företag som verkar inom den industriella sektorn, därför är 

resultaten inte nödvändigtvis representativa i andra sektorer och i mindre 

företag. 
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2.6 Källkritik 
Eftersom projektet bygger hela sin datainsamling på litterära källor är 

källkritik viktigt för projektets och rapportens giltighet. Därför har stor vikt 

lagts vid att värdera de källor som använts. I litteraturstudien ingår artiklar 

från vetenskapliga tidskrifter, artiklar publicerade i konferensskrifter samt 

rapporter och artiklar från konsultfirmor, organisationer och företag 

verksamma inom tillverkningsindustrin.  

De fem frågeställningar som Höst et al. (2006) skriver är viktiga att ta 

hänsyn till har använts vid värderingen av de källor som ingår i detta 

projekt: 

• Är materialet granskat och i så fall av vem? 

• Vem står som garant för trovärdigheten? 

• Är undersökningsmetodiken trovärdig? 

• Är resultaten framtagna i ett sammanhang som är relevant för mina 

frågeställningar? 

• Har resultaten blivit bekräftade eller lett till ett erkännande och blivit 

refererade till i andra trovärdiga sammanhang? 

Eftersom I4 är ett relativt nytt begrepp som bygger på modern teknik har 

dessutom extra vikt lagts vid publiceringsdatum för de källor som direkt 

behandlar I4 eller teknik kopplad till I4.  

En stor del av källunderlaget består av antingen vetenskapliga artiklar som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller konferensskrifter. Dessa är 

utsatta för en vetenskaplig granskningsprocess och kan därför generellt ses 

som trovärdiga. Dessutom har extra vikt lagts vid artiklar som blivit citerade 

i andra vetenskapliga sammanhang sedan de publicerades. Även de 

databaser från vilka artiklarna inhämtats har bedömts som en 

kvalitetsindikator.  

Den del av källorna som är publicerade av företag och organisationer 

saknar oftast en vetenskaplig granskning och riskerar därför att inte vara 

lika trovärdiga. Detta har dels tagits hänsyn till genom att eventuella motiv 

bakom publicering och formuleringar har vägts in, dessutom har de resultat 

som hämtats från den typen av källor triangulerats och jämförts med 

resultat från vetenskapliga artiklar. Att den typen av källor ändå används 

motiveras med att de ofta har en närmare koppling till den verklighet som 

vetenskapen beskriver, företagen och organisationerna har praktiska 

erfarenheter av att applicera koncepten som forskningen oftare saknar. 

Detta gör den typen av källor mer specifika och praktiska i sin beskrivning 

av I4 vilket har bedömts värdefullt för projektet.  
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3. Teori 
I det här kapitlet kommer den teoretiska grund på vilken projektet vilar att 

beskrivas. De arbeten som refereras till här har varit en del av den 

litteraturstudie som beskrivs i kapitel två. Till att börja med kommer 

bakgrunden till industri 4.0 beskrivas, därefter följer forskning som rör 

framtiden för I4. Sedan följer mer generell forskning om teknikskiften och 

andra områden med relevans för I4.   

3.1 Industri 4.0 – Ursprung, nutid och framtid 
Som nämnts i inledningen härstammar begreppet industri 4.0 från en 

rapport framtagen på uppdrag av den tyska staten som presenterades 

2011. Kodama (2018) beskriver det som att det inte handlar om att man 

presenterar någon ny och revolutionerande uppfinning som ska bidra till 

utvecklingen, istället är det att man sätter ett samlingsnamn på den 

utveckling som länge pågått inom framförallt den högteknologiska, men 

även övriga, tillverkningsindustrin. Även Geissbauer et al. (2016) påpekar 

att I4 snarast handlar om att många olika tekniker med potentialen att 

förändra tillverkningsindustrin samtidigt har nått en mognadsgrad som gör 

det även praktiskt möjligt att implementera dessa. Tanken är att man 

genom att i större grad förena och koppla ihop modern teknik för mätning, 

kommunikation och automatisering ska kunna förstå och effektivisera 

tillverkningen.  

3.1.1 Drivkraften bakom förändringen 

Lasi et al. (2014) tillskriver den snabba spridning och det stora intresset för 

begreppet I4 till två komponenter. Dels en ”push”-komponent som kommer 

av all den nya teknik som många människor använder både aktivt och 

passivt i sitt privatliv men som inte riktigt fått samma genomslag i yrkeslivet 

än. I dag är det flesta påverkade av algoritmer som genom insamlade data 

anpassar innehållet på alla möjliga tjänster men man menar att det inom 

tillverkningsindustrin inte alls finns samma utbredda användning av den här 

typen av teknik. Detta skapar ett incitament för teknologiska företag som 

ser en möjlighet att börja sälja sina produkter till tillverkningsföretag genom 

att påtala fördelarna med en mer teknologisk tillverkningsindustri.  

Den andra komponenten som Lasi et al. (2014) tar upp är en ”pull”-

komponent som till stor del kommer från nya typer av krav från kunderna. 

För att lyckas sälja sina produkter ser fler och fler företag korta 

utvecklingscykler och att snabbt få ut nya produkter till marknaden som en 

viktig framgångsfaktor. Dessutom ser man ökade krav på individuellt 

anpassade produkter både inom B2C och B2B marknader. Dessa faktorer 

gör att man ställer betydligt högre krav på en försörjningskedja som måste 

vara flexibel och decentraliserad för att tillåta snabbare förändringar. Även 
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Heynitz & Bremicker (2016) tar upp att kundernas krav på mer variation och 

kortare produktlivscykler bidrar till att driva på steget över mot I4. Man 

menar även att en ökad önskan om transparens och krav på att kunna 

jämföra företag bidrar till förändringar.  

Även Porter & Heppelmann (2015) tar upp många av de möjligheter som I4 

innebär som en drivande kraft bakom utvecklingen. Man talar om att 

företag genom I4 kommer få möjlighet att optimera sin tillverkning på en 

helt ny nivå än vad som varit möjlig tidigare. Man talar även om nya typer 

av produkter där man istället för att sälja en vara i en transaktion skapar en 

affärsrelation med sin kund där man säljer varan och service av den som 

en tjänst. Detta skapar större möjligheter för kunden att behålla sin 

flexibilitet och inte binda upp en stor del av sitt kapital i investeringar. 

Schroeder (2016) Talar utifrån ett tyskt perspektiv om hur det på en 

nationell nivå finns ett behov av att investera i I4 för att behålla den 

nationella konkurrenskraften gentemot resten av världen, inte minst i 

västvärlden beskrivs det som viktigt att genom automatisering krympa den 

konkurrensfördel som billig arbetskraft i andra delar av världen erbjuder.  

3.1.2 Praktiska applikationer 

Industri 4.0 kan tyckas ganska abstrakt än så länge, många skriver om alla 

fördelar det kan komma att innebära utan att egentligen beröra i praktiken 

vad man talar om. Men det finns även många forskare som försöker 

konkretisera det hela och sänker abstraktionsnivån. Ett exempel på en 

sådan presenteras av Scheuermann et al. (2015) i vad man kallar en ”agile 

factory”, man beskriver hur man genom I4 ska möjliggöra en mer 

automatiserad ordertilldelning och hantering. Man beskriver en fabrik i 

vilken operatörerna får sina tillverkningsordrar skickade till sig med tydliga 

instruktioner om hur varje steg i tillverkningsprocessen ska genomföras. 

Dessa instruktioner skapas automatiskt utifrån den unika produkt som ska 

tillverkas. Man påpekar även att det skulle vara möjligt för kunder att hela 

tiden veta hur långt tillverkningen av just deras produkt har kommit och 

dessutom modifiera sin order under tillverkningsprocessen. 

Maskinoperatören skulle i så fall genast bli underrättad om förändringen 

och automatiskt få veta hur hen skulle agera.  

Porter & Heppelmann (2015) beskriver hur man genom I4 skulle kunna 

reducera en komponent till bara en mätpunkt som kan kommunicera med 

resten av systemet, istället för att varje komponent, som idag, har ett eget 

användargränssnitt och beräkningskraft internt. Detta skulle sänka 

kostnaden och komplexiteten hos många komponenter i framtidens 

fabriker. En vidareutveckling av detta som beskrivs är att man kan tänka sig 

en fabrik full av maskiner som helt saknar användargränssnitt. Istället kan 
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operatörer kommunicera med dessa genom en smartplatta som är 

uppkopplad till samma system som maskinen.  

Heynitz & Bremicker (2016) skriver om hur I4 kan bidra till att förenkla 

många administrativa hjälpfunktioner som är nödvändiga för företag. Man 

menar att I4 skulle bidra till en betydligt bättre bild över hur flöden i 

företaget ser ut, därigenom skulle uppgifter kopplade till exempelvis tull och 

skatteregler eller utsläppsberäkningar bli mindre kostsamma för företaget 

att hantera. 

Khan et al. (2017) listar ett antal olika praktiska applikationer, dels kopplade 

till begreppet business intelligence det vill säga verktyg man använder för 

att kunna förstå den egna verksamheten bättre och på så sätt kunna fatta 

bättre beslut. Man talar även mycket om att man kommer att kunna 

förebygga många mer fel i produktionen, genom att analysera data kommer 

man att kunna veta när en maskin behöver ses över redan innan 

problemen faktiskt börjar uppstå. Vidare trycker man även på möjligheterna 

att genom att utnyttja big data kunna bli bättre på att prognostisera 

efterfrågan och behov i tillverkningen vilket kommer få effekter på 

planeringsarbetet. Baldassarre et al. (2017) fyller på genom att lista den 

teknik som utgör grunden för I4. Man nämner bland annat augmented 

reality som en faktor när det kommer till att förmedla data till användare på 

ett effektivt sätt.  

3.1.3 Förväntningar på industri 4.0 

Det finns många som spekulerar kring hur I4 kan komma att förändra 

tillverkningsindustrin och vilka fördelar man kan förvänta sig. Zhou et al. 

(2015) talar om att det finns förväntningar om att man skulle kunna öka 

produktiviteten med så mycket som 30% men det är få som är så konkreta 

att man nämner siffror. Bauer et al. (2016) har gjort en undersökning bland 

300 personer som är verksamma inom industrin i Japan, USA och 

Tyskland. Undersökningen visade att det flesta trodde att I4 kommer vara 

positivt för effektiviteten i tillverkningen, mellan 82–93% av de tillfrågade i 

de olika länderna. Bland de tillfrågade som representerade tillverkande 

företag förutspåddes i snitt en total kostnadsminskning för företaget på 11% 

och dessutom en intäktsökning på 10% i samma grupp. Samtidigt som 

förväntningarna var höga sade sig bara 49% av tillverkande företag att man 

var väl förberedd för industri 4.0 och bara 16% ansåg att man hade en 

övergripande strategi för I4.  

En annan undersökning genomfördes av Geissbauer et al. (2016) där man 

frågade mer än 2000 företag som verkar inom industriell tillverkning om 

deras förväntningar på avancerad digitalisering på företaget. 86% av de 
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tillfrågade svarade att de förväntade sig både minskade kostnader och 

ökade intäkter som en följd av den nya tekniken. 

3.1.4 Affärsmodellen och industri 4.0 

I den undersökning som Bauer et al. (2016) genomförde svarade 70% av 

de tillfrågade att man förväntade sig att nya konkurrenter skulle slå sig in på 

deras marknader som en följd av I4. Dessutom svarar 80% att dem tror att 

I4 kommer att ha en påverkan på företagets befintliga affärsmodell. Detaljer 

kring hur dem kan komma att förändras är väldigt företagsspecifika vilket 

kan förklara varför det inte finns så mycket allmän forskning om detta.   

En artikel som berör området är Porter & Heppelmann (2015) som talar om 

att smarta produkter kan komma att förändra hur företag tar betalt för sitt 

arbete. Redan idag finns det företag som har tagit till sig detta och istället 

för att sälja sin produkt som en engångskostnad säljer den som en tjänst 

där kunden köper tillgång till produkten och ofta även service till ett pris 

som bestäms utifrån hur mycket produkten utnyttjas. Man påpekar att detta 

även påverkar hur försäljning och marknadsföringsavdelningarna måste 

arbeta, att det i en större grad handlar om att ha en långvarig god 

affärsrelation och mindre om att få till en engångsförsäljning. 

Heynitz & Bremicker (2016) teoretiserar om att man i framtiden kommer att 

se mycket mer samarbeten mellan företag och att gränserna mellan olika 

organisationer kommer att bli allt mindre tydliga. Man nämner att företag 

som idag konkurrerar med varandra i framtiden kan komma att vara delar 

av samma försörjningskedja. Man skriver att detta är en följd av att det 

genom standardisering och större öppenhet blir lättare för företag att 

samverka och mer sömlöst bidra med olika funktioner i tillverkningen av en 

slutprodukt.  

Bauer et al. (2016) skriver om att utöver de direkta fördelarna i form av en 

effektivare produktion som I4 kommer att innebära kommer framtiden, med 

allt fler smarta produkter, för många företag innebära att man måste ha en 

plan för att ständigt uppdatera och underhålla sina produkter. Även här 

talar man om att allt fler produkter kan komma att bestå av en vara och en 

tjänst om man jämför med dagsläget där transaktionen ofta markerar slutet 

på relationen till kunden. Man påpekar också att det är viktigt för företag att 

våga experimentera och inte vara rädda för att söka inspiration från andra 

branscher när det kommer till att utveckla sin affärsmodell.  

Även Heynitz & Bremicker (2016) skriver att det kommer att vara viktigt att ha 

en flexibel inställning i förhållande till affärsmodellen kopplat till I4. Man 

lägger till att det är viktigt för företag att trots denna flexibilitet ha en tydlig 

bild av vilka nyckelkompetenser man har inom organisationen och hela 
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tiden se till att affärsmodellen är utformad för att ta tillvara på dessa och 

generera värde ur dem.  

Antoncic & Hisrich (2001) skriver om hur företag bör bete sig för att främja 

entreprenörskap inom den egna organisationen för att på så sätt kunna 

skapa sig framtida konkurrensfördelar och en mer dynamisk affärsmodell 

och lägga en grund för tillväxt. Man skriver att det är viktigt att ha en öppen 

och kvalitativ kommunikation inom företaget där man hela tiden lyssnar på 

de anställda men även tar till sig av innovativa idéer från utanför den egna 

organisationen och för in dessa i företaget.  

3.2 Teknikskiften 
Teknikskiften och forskningen kring dessa är en relativt gammal disciplin 

som inte riktigt har tagit till sig utav industri 4.0 ännu. En aspekt av 

forskningen kring teknikskiften är att den ska vara så allmänt applicerbar 

som möjligt. Abernathy & Utterback (1978) beskriver hur produktinnovation 

och processinnovation (som I4) inte riktigt beter sig likadant. I en produkts 

livscykel sker en väldigt stor del av innovationen i början av livscykeln, 

medan en processinnovation behöver en viss tid att komma igång innan 

den når sin mest innovativa fas. Man hävdar att detta beror på att 

investeringar inom produktion ofta är dyra eftersom en förändring 

någonstans i tillverkningskedjan får konsekvenser för hela kedjan, vilket 

leder till mycket merarbete. Man skriver även att processinnovation ofta 

drivs av en önskan om kostnadsbesparingar men att det ofta även leder till 

andra fördelar för tillverkningen och dessutom ofta även kan addera värde 

till slutprodukten.  

 

Figur 3 Innovationstakt över tid (https://www.researchgate.net/figure/Rate-of-Major-
Innovation_fig13_251273797) 
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Anderson & Tushman (1990) beskriver hur teknisk utveckling sker i cykler, 

det beskrivs som att en ny idé uppstår utifrån vad som tidigare fanns, detta 

följs av en period av många nya tankar och tillvägagångssätt kopplade till 

den idén innan vad som kallas för en dominant design utsållas. Sedan 

startar en ny period av långsam utveckling av denna dominanta design som 

slutligen följs av en ny drastisk förändring som startar om cykeln på nytt.   

Sabol et al. (2013) skriver om industrilivscykler och vad som karaktäriserar 

miljön i en ny industri. Man talar om 6 karaktärsdrag hos dessa: 

1. Teknologisk och strategisk osäkerhet 

2. Hög initial kostnad 

3. Många nybildade företag  

4. Ovana kunder 

5. Fasen är ofta kort 

6. Subventioner till företag 

Sabol et al. (2013) beskriver det som ett strategiskt beslut för företag hur 

tidigt man väljer att ta till sig utav en ny teknik. Man beskriver att man 

måste väga värdet av att vara en av pionjärerna mot de kostnader och 

risker detta innebär. En av de viktigaste parametrarna är hur långvariga 

fördelar man kan dra av att vara tidig. Det som gör det svårt att skatta för 

företagsledningen är att det inte bara beror på faktorer inom företaget utan 

man måste även väga in parametrar som hur snabbt omvärlden kommer 

acceptera förändringen och hur långt det eventuella teknologiska försprång 

man får är.  

Konsultfirman McKinsey har genom Bughin et al. (2018) och Catlin et al. 

(2018) gjort två försök att beskriva sin syn på hur företag bör agera för att 

lyckas i en allt mer digitaliserad miljö. Bughin et al. (2018) tar upp fem olika 

punkter som man har identifierat som bidragande till att företag misslyckas 

med sina digitala strategier. Man trycker mycket på att det är viktigt att 

verkligen försöka förstå hur förändringar av den digitala strategin kommer 

att påverka företaget och dess strategi i stort, att tänka ett steg längre än 

att bara utvärdera de direkta för- och nackdelarna med olika förändringar.  

En annan punkt som Bughin et al. (2018) tar upp är att digitalisering gör det 

enklare att skala upp lösningar än det tidigare varit. Man menar att detta 

leder till att den mest dominanta på marknaden, i än större utsträckning än 

vad som tidigare varit fallet, har möjlighet att ta stora marknadsandelar. I 

samma linje talar man även om att det i framtiden kommer att finnas 

ekosystem som alla som verkar inom en viss bransch kommer tvingas vara 

en del av och att det kommer att finnas stora fördelar för den som är tidig 
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med att anpassa sig till dessa ekosystem eller kanske till och med utveckla 

dem själva.   

Catlin et al. (2018) beskriver det som att det är viktigt att ta ett stort steg 

och inte försöka dela upp förändringen i för små delar om man ska lyckas 

med att införa en digital strategi i ett företag. Man målar upp 4 olika punkter 

som man beskriver som viktiga för företag som vill lyckas med detta steg.  

1. Fight Ignorance – Man talar om att det är viktigt att det inom företaget 

finns en kunskap om den nya tekniken och en förståelse och acceptans för 

varför man väljer att göra förändringen. Artikeln menar att det kan vara 

viktigt att utbilda sin personal för att uppnå detta.  

2. Fight Fear – Man talar om att det är viktigt att vara öppen och ärlig med 

vad förändringar kommer innebära för de anställda. Vissa kommer säkert 

att missgynnas och inte trivas lika bra i den nya miljö som kommer att 

uppstå, men det är ändå viktigt att vara öppen och undvika gissningar och 

ryktesspridning i företaget.  

3. Fight Guesswork – Här trycker man på att det är viktigt att ha mätbara 

mål med förändringarna och att man därigenom vet vilken effekt man får ut 

och vad man uppnår med förändringen. Dessutom talar man om att det kan 

vara bra att testa idéer och förändringar i mindre skala till att börja med för 

att försöka bilda en uppfattning om vad man kan förvänta sig utav 

förändringen.  

4. Fight Diffusion – Det beskrivs som viktigt att fokusera förändringsarbetet 

och inte satsa på allt för många nya saker samtidigt. Risken är att man då 

inte riktigt når hela vägen fram med något av projekten och därigenom inte 

får de effekter man söker. 

3.3 Teknikområden 
I litteraturen beskrivs ett antal olika teknikområden som extra viktiga för att 

få en I4 implementering att fungera optimalt. Detta avsnitt beskriver fyra av 

dessa och vilken funktion de har för ett tillverkningsföretag. 

3.3.1 Cyber Physical System (CPS) 

Zhou et al. (2015) beskriver ett Cyber Physical System (CPS) som det 

system som kopplar ihop den fysiska och den digitala världen. Fysiska 

komponenter som till exempel maskiner kan rapportera data och även 

styras av digitala koncept som beräknings- och simuleringsverktyg. Det vill 

säga ett sätt för alla delar av produktionen att kommunicera på ett sömlöst 

sätt. På så sätt kan man inte bara samla in data utan även snabbt skapa 

applikationer som använder den till att förbättra produktionen.  
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Lu (2017) har behandlat flera vetenskapliga artiklar som rör området I4 i ett 

försök att skapa en bredare bild av vilka applikationer som I4 kan erbjuda 

framtidens tillverkningsindustri. Lu (2017) skriver att många författare pekar 

på just ett väl fungerande CPS som en grundläggande förutsättning för I4. 

Lee et al. (2014) fokuserar på smarta maskiner och understryker att ett 

CPS är grundläggande för att man ska kunna få ut maximal prestanda och 

uppnå den potential som finns på det här området. Även Jacob (2017), som 

fokuserar på kvalitetsarbete kopplat till I4, beskriver det som 

grundläggande att man har en möjlighet att koppla ihop alla system inom 

företaget.  

3.3.2 Smarta fabriker 

Wang et al. (2016) skriver om hur en smart fabrik skulle kunna fungera i 

praktiken. Man beskriver att alla aktörer, som utgörs dels av människor 

som interagerar med systemet men även olika typer av tillverkningsenheter 

som maskiner, robotar etc., interagerar med resten av systemet genom ett 

datamoln som möjliggör utbyte av data mellan alla intressenter. I molnet 

beskriver man även att det finns en digital koordinator som har som uppgift 

att analysera all de data som kommer in och utifrån den ge order till 

tillverkningsenheterna men även rapportera information om systemets 

status till de människor som övervakar systemet. 

Lee et al. (2014) har forskat på hur smarta maskiner i framtiden kan 

förändra tillverkningsindustrin. Man beskriver självmedvetna maskiner som 

kan bedöma vilket skick maskinen är i och utifrån detta planera både 

tillverkning och service för att optimera produktionen. Författarna har 

identifierat fem problemområden som i dagsläget ligger i vägen för 

utvecklingen av självlärande och smarta maskiner i industrin.  

1. Dålig kommunikation mellan operatörer och planerare. I dagsläget sker 

allt för stor del av planeringsarbetet utan att man kommunicerar med 

operatörer och därigenom missar man information om maskinhälsa i 

planeringsarbetet. 

2. Utnyttja information i maskinflottor. I dagsläget sker diagnostik oftast 

kopplat till en enskild maskin utan att ta hänsyn till hur identiska maskiner 

har uppträtt tidigare. Genom att betrakta likadana maskiner som en flotta 

kan man på ett bättre sätt använda den samlade erfarenhet man har av 

den typen av maskin.  

3. Väga in produktkvalitet. Att utvärdera hur slutresultatet av tillverkningen 

blir och utifrån detta dra slutsatser om hur man bör sköta allt från planering 

till service är en stor möjlighet som i dagsläget inte utnyttjas tillräckligt. 
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4. Big Data och molnet. Att använda sig av stora datamängder och göra det 

möjligt att analysera all de data man samlar in är viktigt för att kunna 

utnyttja all den kraft som smarta maskiner kan erbjuda.  

5. Bristfälliga sensorer. Sensorer är grundläggande för att maskinerna ska 

kunna samla in all de data som utgör beslutsunderlaget för framtidens 

smarta maskiner. Det är därför viktigt att se till att sensorerna rapporterar 

korrekt. 

3.3.3 Data lake 

Fang (2015) skriver att data lakes har blivit allt mer populärt bland företag 
eftersom volym på data, variation av data och hastighet på insamlingen 
ständigt ökar. Porter & Heppelmann (2015) beskriver en data lake som den 
lagringsplats som samlar upp data från flera källor och lagrar den i det 
format som den samlats in i, till skillnad från andra lösningar där 
dataformatet ofta ändras innan den lagras. Data laken är alltså den del av 
ett CPS som lagrar data och gör den tillgänglig för analysverktyg.  
 
Fang (2015) behandlar data lakens roll i en big data-framtid och skriver att 
fördelen med en data lake i jämförelse med metoder som varit vanliga 
tidigare är att den är billigare och flexiblare. Det beskrivs som att data lakes 
flyttar en del av arbetet med datahantering, konsolidering av olika data, från 
att göras utav den som rapporterar in data till den som ska analysera 
densamma. Det leder dels till att man istället för att konsolidera alla 
insamlade data enbart gör det för de data som är aktuell för analys. 
Dessutom blir hanteringen flexiblare eftersom analytiker nu har tillgång till 
rå data vilket öppnar upp nya möjligheter för analys som inte är begränsad 
av tidigare konsolidering på samma sätt. Fang (2015) påpekar även att 
detta ställer högre krav på kompetensen hos den som ska analysera data. 
  

3.3.4 Dataanalys 

Khan et al. (2017) beskriver det som att analys av stora datamängder varit 

en nyckelfunktion inom datavetenskapen en tid nu. Man beskriver det som 

en blandning av matematik, statistik och maskininlärning som tillsammans 

skapar ett kraftfullt verktyg för beslutsfattare inom industrin. Man trycker 

även på vikten av snabb analys i realtid vilket även ställer stora krav på att 

den dataström som ska analyseras är korrekt och kontinuerlig.   

Gröger (2018) skriver om hur man resonerade när man designade den 

analysplattform som används av Bosch. Man beskriver fyra olika typer av 

analys: 

Beskrivande (descriptive) analys – Fokuserar på transparens och att 

illustrera hur någonting presterar t.ex. siffror på kasseringar från en viss 

maskin. 
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Diagnosisk (diagnostic) analys – Analyserar anledningen till ett visst 

fenomen exempelvis varför processkvalitet sjunker. 

Förutseende (predictive) analys – Fokuserar på att prognostisera framtida 

utveckling exempelvis förutspå framtida processkvalitet. 

Föreskrivande (prescriptive) analys – Syftar till optimering och att föreslå 

konkreta handlingsplaner för att uppnå ett fördefinierat mål. 

Med detta i åtanke beskrivs det hur man på Bosch satt upp 6 krav på 

systemet. Det rör sig bland annat om att systemet ska vara flexibelt nog att 

hantera alla fyra typer av analys, många olika typer av användare och ska 

kunna hantera de typer av data som finns i nätverket. 

Galbraith (2014) skriver om att det är viktigt att från företagsledningens sida 

ser till att inte bara tillföra en analysfunktion till företaget utan trycker även 

på vikten av att stärka dess inflytande och se till att analysen verkligen får 

ett genomslag i de beslut som fattas på företaget. 

3.4 Företagsorganisation kopplat till I4 
Porter och Heppelman (2015) tar upp det faktum att för företag som 

tillverkar mer avancerade produkter och dessutom använder allt mer 

avancerade tillverkningsmetoder, såsom I4, kommer det finnas allt större 

krav på att man kan samordna flera avdelningar och dela med sig utav 

kunskap över olika funktioner inom företaget.  

Även Vollarth et al. (2012) talar om att det i framtiden kommer att vara 

viktigt för företag med mer samarbete internt mellan olika divisioner av 

organisationen. Dem skriver att det är viktigt att försöka skapa en bild inom 

organisationen av vilka gemensamma mål man har. Genom att låta olika 

funktioner och divisioner av företaget mötas och diskutera dessa mål vill 

man skapa en bättre grund för vidare samarbete.  

Antoncic & Hisrich (2001) skriver om hur internt entreprenörskap i företag 

kan bidra till att stärka konkurrenskraft och bidra till tillväxt. Man beskriver 

det som att öppen och kvalitativ kommunikation är en grundläggande 

förutsättning för att åstadkomma detta. Det beskrivs även som viktigt att ha 

en företagsledning som uppmuntrar de anställda till egna initiativ och 

utvecklar dessa initiativ inom företaget.  

Bollard et al. (2017) talar om hur företag är organiserade och tar upp 

problem som behöver åtgärdas för att göra företag mer redo för en mer 

digitaliserad tillvaro. Man trycker väldigt mycket på att det är viktigt att 

skapa en organisation med gemensamma mål och att undvika att bygga 
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isolerade delar av organisationen som agerar på egen hand utan att utbyta 

kunskap med resten av företaget. 

Jacob (2017) har utvärderat hur kvalitetsarbete kommer att se ut i en I4 

framtid och tar upp samarbete som en viktig aspekt även här. Man tar upp 

exempel på hur modern teknik som sociala media och block-chain kan 

bidra till att öka öppenheten inom organisationen och därigenom även bidra 

till att främja samarbete. 

Schuh et al. (2017) behandlar hur redo företag är för att införa I4 metoder 

och tar bland annat upp hur ett företag måste vara organiserat för att få ut 

maximalt av det nya tankesättet som kommer med I4. Man beskriver det 

som att de anställda måste vara beredda att arbeta mer flexibelt och bilda 

temporära arbetsgrupper kring temporära uppgifter. Detta kommer även 

ställa krav på IT-systemen, en öppenhet och möjlighet att både interagera 

med och ta del av andras arbete över hela organisationen beskrivs som en 

förutsättning. Det påpekas även att den här typen av organisationsstruktur 

kommer att ställa stora krav på arbetsledningen eftersom det inte kommer 

vara lika lätt att överblicka de anställdas uppgifter som i en mer 

funktionsorienterad organisation. Även inom den här typen av organisation 

kommer det finnas behov för mer operativa funktionen att inte vara fullt så 

flexibla där man istället kan sträva efter att maximera effektiviteten i mer 

statiska funktioner. 

3.4.1 Samarbeten 

Porter & Heppelmann (2015) skriver om hur man i framtiden kommer 

tvingas samarbete betydligt mer över företagsgränser, hur man istället för 

att som är vanligast idag köper in, förädlar och säljer sin produkt i framtiden 

i större utsträckning kommer att ingå partnerskap med andra företag och 

tillsammans ta fram och sälja en produkt till kunder.  

Smith et al. (2007) beskriver hur företag idag i allt större grad fokuserar på 

sin kärnverksamhet och därigenom skapar allt mer komplicerade 

företagsnätverk som tillsammans levererar slutprodukter till marknaden. 

Man fokuserar på de säkerhetsrisker som detta medför när det kommer till 

att dela med sig utav intern information med utomstående. Man konstaterar 

att ju fler som har tillgång till företagets information ju större blir risken för 

att utsättas för ett allvarligt säkerhetshot. 

Jacob (2017) fokuserar på kvalitetsarbete kopplat till I4 och skriver om att 

det i en försörjningskedja med allt mer komplexa produkter är viktigt att 

hålla koll på från vilken av flera underleverantörer en viss del kommer. 

Exemplet man ger är att man vid återkallelse av produkter eller 

kvalitetsproblem i allmänhet vill kunna spåra vilken del av 
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försörjningskedjan som inte presterar på tillräckligt hög nivå så man kan 

åtgärda det. Man påpekar att blockchain-tekniken i framtiden kan bidra till 

att göra det lättare att öka spårbarheten genom hela försörjningskedjan för 

alla parter.  

Bauer et al. (2016) skriver om hur företag när man börjar implementera I4 

måste tänka på vilka delar av värdekedjan som är viktiga att behålla 

kontrollen över, för dessa bör man se till att behålla både kompetenser och 

insamlade data internt i företaget för att minska risken att tappa 

konkurrensfördelar. För de delar som inte bedöms lika viktiga föreslår man 

att man lägger ut dessa på partners som man litar på. Man föreslår att 

företagen ser till att bygga upp en portfölj av partners och dessutom 

påpekar man att det är viktigt att överväga vilken data man väljer att dela 

med dessa.  

3.5 Kompetenser 
Porter & Heppelmann (2015) fokuserar på hur Internet of Things (IoT) och 

uppkopplade produkter kan förändra tillverkningsföretagen och tar upp ett 

antal exempel: 

Produktutveckling förutspås i framtiden röra sig allt mer bort från ett fokus 

på den rent mekaniska och fysiska delen av produkten för att istället handla 

allt mer om mjukvara. Detta kommer ställa krav på att företagen anpassar 

vilka kompetenser man har i sin produktutveckling. 

Lägre variationskostnader kommer i framtiden göra att företag kan 

erbjuda en produkt som är mycket mer specialanpassad efter den enskilde 

användarens behov än i dagsläget. Detta som en följd av att det är billigare 

att anpassa mjukvara än hårdvara. Den här typen av arbete kommer även 

innebära att man behöver en ny typ av kompetenser.  

Nya användargränssnitt som är betydligt mycket mer flexibla än i 

dagsläget. Man kan till exempel tänka sig att produkter helt saknar egna 

displayer och att användaren istället interagerar med produkten genom 

t.ex. en smartphone. Kommer ställa nya krav på att de anställda kan 

hantera den typen av verktyg. 

Fortgående kvalitetsarbete kommer bli möjligt i och med att man i högre 

grad kommer att kunna följa hur produkter man sålt presterar, detta 

kommer ge upphov till nya typer av tjänster som analyserar och hanterar 

data.  

Gröger (2018) fokuserar mycket på vilka tekniska kompetenser som krävs 

för att låsa upp den potential som den nya tekniken erbjuder. Man talar om 

att man vid analysarbetet traditionellt sett använt sig utav ett system där 
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data-specialister förväntas samarbeta med specialister på affärsområden. 

Tanken är att dessa två kompetenser tillsammans ska kunna genomföra en 

fullständig analys. Vad man har märkt i praktiken är att det är svårt att få 

det samarbetet att fungera perfekt. Istället föreslår man därför en ny roll där 

man utbildar affärsområdesspecialister i avancerad dataanalys för att ge 

dessa alla verktyg som krävs för att lyckas med den typen av uppgifter.  

Galbraith (2014) skriver om hur ett företag måste förändras för att anpassa 

sig till en verkligenhet där big data får en allt större vikt i företag. Han 

beskriver att det är viktigt att förändra kulturen och maktstrukturen i 

företaget. De som tidigare haft makten över beslutsfattande i företag måste 

vänja sig vid tanken på att en ny typ av anställda med analytiska 

kompetenser kommer att ta över delar av den makt som dessa gamla 

beslutsfattare har haft. Han beskriver det som att det är företags-

ledningens uppgift att se till att denna makt förflyttas i företaget för att 

dataanalysen ska få det genomslag den förtjänar.  

3.6 Risk kopplat till I4 
Det finns många fördelar med I4, men att satsa på ny teknik och förändra 

organisationen är även kopplat till en del risker. Dels finns det direkta risker 

och hot mot försörjningskedjans kontinuerliga uppgift och dels finns det mer 

långtgående risker kopplade till hur ett företag utvecklas efter att ha infört 

I4.   

3.6.1 Supply chain resilience 

Kamalahmadi & Parast (2016) genomför en litteraturstudie på området 

supply chain resilience. Baserat på denna kommer man fram till en 

definition av vad supply chain resilience är som lyder: “The adaptive 

capability of a supply chain to reduce the probability of facing sudden 

disturbances, resist the spread of disturbances by maintaining control over 

structures and functions, and recover and respond by immediate and 

effective reactive plans to transcend the disturbance and restore the supply 

chain to a robust state of operations”.  

Ponomarov & Holcomb (2009) har tagit fram en modell för supply chain 

resilience där man skriver om hur god en försörjningskedjas förmåga att 

hantera ett potentiellt avbrott är. Man beskriver det som att det finns tre 

faser i hur en försörjningskedja hanterar hot eller risker mot kedjans uppgift. 

Dessa är uppdelade i tre faser. Den första är Readiness som handlar om 

hur redo man är innan en risk realiseras och problemet först uppstår. Nästa 

fas är Responce som rör hur försörjningskedjan reagerar när risken blir 

verklighet. Den sista fasen kallar man för Recovery och behandlar hur 

snabbt försörjningskedjan klarar av att återhämta sig efter ett problem.  
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I dessa tre faser utvärderar man sedan hur försörjningskedjan presterar på 

tre olika områden som man har valt att kalla Control, Coherence och 

Connectedness. Där Control rör hur väl försörjningskedjan klarar av att följa 

den taktiska och strategiska riktning som bestäms från ledningen. 

Coherence styr hur väl kedjan presterar på en något lägre operationell nivå. 

Connectedness handlar om hur väl samordnade de olika aktörerna i 

försörjningskedjan är och hur väl de klarar av att agera mot ett gemensamt 

mål. Hur väl försörjningskedjan klarar av att hantera alla de tre faserna med 

avseende på de tre olika områdena visar hur god resilience 

försörjningskedjan har.  

Christopher & Peck (2004) har intresserat sig för hur en försörjningskedja 

ska utformas för att maximera resilience. Man lyfter fram att en hög grad av 

samarbete mellan företagen som verkar i försörjningskedjan är avgörande 

för försörjningskedjan resilience. Man tar även upp begreppet agility, det vill 

säga försörjningskedjans förmåga att snabbt agera och anpassa sig till 

oförutsedda händelser, som en viktig del.  

3.6.2 IT-säkerhet 

Schroeder (2016) tar upp riskerna som ökad digitalisering av tillverkningen 

genom I4 medför. Man skriver utifrån ett tyskt perspektiv om rädslan för att 

utomstående ska kunna komma över den information som det har tagit 

företagen många års forskning och utveckling att tillskansa sig. Man menar 

att det finns en risk att andra länders industri snabbt kan börja konkurrera 

med den välutvecklade tyska om sådan information skulle läcka ut. Man 

skriver även att det inte går att vara fullständigt säkrad mot den typen av 

läckor och att detta bör övervägas när man rör sig mot att digitalisera sin 

tillverkning. 

För att hantera den typen av risker föreslår Schroeder (2016) istället att 

man ser till dels att tydligt reglera vilken typ av personuppgifter och annan 

känsliga data som finns sparad i databaserna och dels att man överväger 

dessa risker i avtal man tecknar där man bör försöka reglerar vem som har 

ansvar för vad vid en eventuell informationsläcka.  

Även Smith et al. (2007) skriver om riskerna med att dela med sig av data 

till allt fler partners som dessutom till en allt större grad är integrerade i det 

egna IT-systemen. Man väljer att dela upp begreppet risk i tre delar, man 

säger att informationen i nätverket ska vara konfidentiell, att den ska ha 

integritet och vara tillgänglig. Konfidentiell innebär att den ska vara 

otillgänglig för utomstående, integriteten syftar till att informationen ska vara 

pålitlig och samstämmig med verkligheten och tillgänglig innebär att 

informationsflödet ska vara pålitligt och alltid finnas tillgänglig.  
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Smith et al. (2007) talar vidare om att det finns ett antal olika typer av hot 

mot dessa tre parametrar, bland annat från medvetna försök för 

utomstående hackers att manipulera eller komma över data eller misstag 

och fel från anställda som skapar risker i datahanteringen. Sammantaget 

kommer man fram till att riskerna ökar ju fler olika partners som man väljer 

att dela sin information med. Man påpekar att det även finns stora 

möjligheter och positiva aspekter med att dela med sig utav sin data till 

partners men slutsatsen blir att man ständigt måste vara vaksam och 

försöka utvärdera om fördelarna överväger den ökade risk man tar. 

3.6.3 Samarbeten kopplat till risk 

Blackhurst et al. (2011) genomförde en studie om samarbeten mellan 

företag kopplat till begreppet supply chain resilience och skriver att alla 

företag som deltog i studien tryckte på vikten av att ha goda relationer med 

sina leverantörer för att minska risken i försörjningskedjan, vissa sa till och 

med att leverantörerna var deras största orosmoment. I en undersökning 

som genomfördes av Business Continuity Institute (2018) där 589 företag 

från 76 länder deltog visar att 52% av de störningar som företagen upplevt 

under året hade inträffat bara ett steg uppströms från dem själva. Det vill 

säga hos en direkt leverantör.  

Scholten & Schilder (2015) har utvärderat hur samarbete i 

försörjningskedjan kan öka kedjans resilience, det vill säga stärka 

beredskapen för att hantera eventuella problem. Man skriver att en viktig 

faktor är att man delar med sig utav information och har en bra 

kommunikation i försörjningskedjan. Man tar även upp ett antal faktorer 

som bidrar till att främja denna goda kommunikation. Främst handlar det 

om initiativ för att se till att de två organisationerna har gemensamma mål 

och en god förståelse för vad den andra strävar efter. Detta hjälper 

organisationerna att förstå varandra och skapar en god bas för att lösa 

gemensamma problem. 

3.7 Ägandefrågan kring data 
Bland annat Porter & Heppelmann (2015) beskriver en framtid där man 

istället för att köpa in maskiner till den egna tillverkningen köper i 

maskintimmar som en tjänst. Kopplat till detta och I4 skriver Kautzsch et al. 

(2016) om svårigheterna med att reglera vem som äger den data som 

dessa maskiner genererar och vems uppgift det blir att analysera all denna 

data. Man påpekar att både den som säljer tjänsten, den som köper 

tjänsten och möjligen även en tredje part i form av ett mjukvarubolag skulle 

kunna stå för dataanalys i det här fallet. Man förutspår att denna typ av 

frågor kommer att få en stor betydelse i framtiden.  
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Bauer (2017) skriver att data har gått från att vara kopplad till hård- och 

mjukvarustrukturer till att vara en egen handelsvara med ett ekonomiskt 

värde. Paralleller dras till immaterialrätt och hur man länge sett på det 

ekonomiska värdet i en text som tillhörande den författare som skrev den. 

Det påtalas att samma system bör finnas för data där upphovsmannen äger 

rätten till sin data och dessutom har rätt att sälja den efter sina egna villkor. 

Bauer (2017) talar om ett system där man kan sälja data med olika villkor 

för hur köparen får använda sig utav den.  

3.8 Utfallsrisker med att investera i I4 
Att börja arbeta med I4 innebär dels en stor omställning för företag i sättet 

man arbetar men det kommer även i många fall innebära att man riskerar 

stora summor pengar som investeras i den nya tekniken. Bono & Pillsbury 

(2016) talar om att många industriföretag har en rädsla för att investera i att 

utveckla sin tillverkningsteknik. Man skriver att detta är en kvarleva av 

tidigare investeringar som har gjorts precis innan konjunkturnedgångar 

vilket lett till stora problem för företagen. Med detta som bakgrund talar 

man om olika tekniker som har förmåga att förändra tillverkningsindustrin 

och landa i tre punkter som beskrivs som viktiga att överväga innan man 

genomför en större investering: 

1. Veta vad det är man vill försöka förbättra i organisationen och vad 

investeringen är tänkt att uppnå. 

2. Förstå hur den specifika investeringen kommer att bidra till förbättringen. 

Man trycker även på att detta ska vara på ett mätbart sätt så att man kan 

väga fördelarna mot kostnaden.  

3. Förstå hur investeringen kommer att påverka organisationen och 

verksamheten i stort. 

Man talar även om att det trots att varje investering innebär en risk finns en 

ännu större risk i att inte agera och sträva efter att ständigt utveckla 

verksamheten. Att hamna på efterkälken i en miljö som är så föränderlig 

som dagens tillverkningsindustri beskrivs som potentiellt förödande för 

verksamheten. 

Schroeder (2016) påpekar att det finns många som är tveksamma till 

investeringar eftersom man är rädd att välja fel väg. Man är osäker på om 

det man väljer att investera i kommer att vara kompatibelt med de 

plattformar som ens samarbetspartners väljer.  

Även Geissbauer et al. (2016) talar om de plattformar som kommer att 

definiera I4. Man skriver att för de företag som först väljer att investera i och 

utveckla dessa samarbetsplattformar finns det dels risker med höga 
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kostnader och att man väljer fel väg. Men samtidigt finns det en uppsida i 

att vara tidig med möjlighet att bygga upp en plattform och en standard som 

andra företag sedan tvingas ansluta sig till.   
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4. Modell 
Här presenteras en modell för att avgöra hur redo ett företag är för att 

införa industri 4.0. Modellen bygger på den vetenskapliga grund som 

presenterats i kapitel 3 tillsammans med författarens egna tankar och idéer. 

Ett av de huvudsakliga syftena med det här projektet är att utreda och 

granska vilka förutsättningar som krävs för att ett företag effektivt ska 

kunna implementera och använda sig utav I4. Arbetet med detta har 

mynnat ut i en modell som ska illustrera vilka nyckelområden som har 

bedömts som viktiga och dessutom en praktiskt applicerbar del av denna 

modell som ska kunna appliceras på företag för att i praktiken kunna 

utvärdera hur väl företaget stämmer in på dessa parametrar.  

4.1 Modellframtagande 
Modellen bygger framförallt på vetenskapliga artiklar som har tolkats av 

författaren, artiklarna som ingår i framtagandet av modellen finns 

presenterade i appendix B. Utifrån studier av dessa artiklar och en analys 

av textmassan har fem nyckelområden identifierats som över lag är vanligt 

förekommande och dessutom som beskrivits och bedömts som extra 

viktiga för införandet av I4 i en produktion. Vid bedömningen har det tagits i 

beaktning att dessa områden bör vara generellt applicerbara och viktiga för 

många olika typer av företag som verkar inom tillverkningsindustrin.  

Utifrån dessa områden har sedan ytterligare artiklar adderats till 

datamängden för att kunna skapa en tydligare bild av hur varje område bör 

hanteras och vad som är optimalt ur en I4 synpunkt. Här har både litteratur 

som handlar om I4 och litteratur som är mer områdesspecifik, som sedan 

tolkats och sats i en I4 kontext, inkluderats. Motivationen till detta är att den 

mer områdesspecifika litteraturen kan ge djupare insikter i hur man kan dra 

lärdomar av andra närliggande forskningsområden. 

För att göra det möjligt för företag att i praktiken använda modellen har ett 

formulär utformats som kan användas som diskussionsunderlag för att 

utvärdera den egna produktionen i förhållande till modellen och illustrera 

vilka områden som behöver förbättras. Detta formulär finns i Appendix A.  

4.2 Modellen 
De fem nyckelområden som har bedömts som extra viktiga för hur väl I4 

kan implementeras i ett företag är: 

Organisationsstruktur – det är viktigt att det inom organisationen finns 

förutsättningar och strukturer för att ta tillvara på den ökade kunskap som 

I4 medför.  
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Kompetenser – för att insamlad data faktiskt ska generera kunskap krävs 

det att det finns kompetens på plats som både gör insamlingen och 

analysen av den effektiv och relevant.  

Affärsmodell – att genomföra omfattande förändringar i hur företaget 

opererar kommer att medföra många nya risker och möjligheter, både 

internt och externt i branschen. Det är därför viktigt att vara extra lyhörd för 

hur väl anpassad företagets affärsmodell är till förändringarna.  

IT-struktur – I4 är till stor del en teknologiskt driven förändring där ny 

teknik ger nya möjligheter, därför är det viktigt att ta de tekniska aspekterna 

i beaktning. 

Samarbeten – initialt kommer man antagligen främst arbeta internt med I4, 

men när tekniken blir allt mer utbredd kommer fördelarna med att kunna 

optimera med hjälp av data från hela försörjningskedjan och inte bara den 

egna bli uppenbara.  

Nedan kommer dessa nyckelområden presenteras närmare, till varje 

område kommer sedan ett optimalt scenario att presenteras. Scenariot ska 

ses som det upplägg som optimalt främjar I4 och försöker ta tillvara på hela 

dess potential. Därefter följer en beskrivning av hur ett företag bör agera för 

att nå detta scenario. Slutligen presenteras de påståenden som i den 

praktiska modellen är kopplade till det området.  

4.2.1 Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur syftar i det här fallet till hur ett företags olika 

avdelningar ser ut och hur dessa interagerar med varandra. Hur företaget 

som har som ambition att implementera I4 är organiserat är viktigt, dels för 

att driva igenom själva förändringen och dels för att I4 kräver vissa typer av 

beslutsvägar och funktioner för att fungera optimalt.  

För att driva igenom en omfattande förändring som I4 kommer det att 

krävas ett brett stöd inom organisationen. Catlin et al. (2018) talar om fyra 

viktiga slag som måste vinnas när man vill införa en stor förändring. Många 

av dessa syftar till att utbilda och få de anställda att förstå varför man 

genomför förändringen och hur det kommer att påverka dem. Därför tycks 

det vara viktigt att ha en stark kommunikation mellan ledning och anställda 

när det kommer till att genomföra förändringar.  Även Schuh et al. (2017) är 

inne på att det är viktigt att de anställda är beredda på de förändringar som 

väntar och att man inte går och oroar sig och bygger upp ett motstånd mot 

förändringen. Detta leder till slutsatsen att öppenhet är en viktig parameter i 

att kunna genomföra förändringen, en bra kommunikation mellan de 

anställda och ledningen krävs för att möjliggöra en så okomplicerad 

förändring som möjligt. Frågeställningen som ska fånga den här aspekten 
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blir därför ”Hur öppen kommunikation finns det i dagsläget mellan ledning 

och anställda när det kommer till förändringsarbete?” 

Men det finns även krav på organisationen för att I4 över huvud taget ska 

kunna fungera. En grundläggande sådan aspekt som många författare har 

tagit upp är att det är centralt att det finns en kommunikation mellan olika 

avdelningar inom företaget. Att planera produktionen kommer inte bara 

vara en produktionsekonomisk fråga utan även kräva input från till exempel 

data-analys, IT-avdelningen och service-avdelningen i större utsträckning 

än i dagsläget. Därför tar bland annat Vollarth et al. (2012) upp att det är 

viktigt att det finns väl inkörda och tydliga kommunikationsvägar mellan 

avdelningar på företaget och att det finns en gemensam förståelse och 

företagskultur av att man arbetar mot gemensamma mål även om man har 

vitt skilda arbetsuppgifter. Schuh et al. (2017) beskriver till och med en miljö 

där man i princip jobbar helt oberoende av funktion, i team som sätts ihop 

och upplöses. 

4.2.1.1 Optimal organisationsstruktur 

Som det beskrivs i litteraturen bör en optimal organisationsstruktur vara 

rörlig och flexibel med tydliga och väl inarbetade kommunikationsvägar 

mellan flera olika delar av företaget. Det är dessutom viktigt att det finns en 

tydlig struktur för hur man kan sätta ihop team med olika kompetenser som 

kan tackla specifika problem eller utvecklingsprojekt. För att genomföra 

förändringen beskrivs det även som viktigt att man har en tydlig och öppen 

kommunikation från företagsledningen till de mer operativa delarna av 

företaget så att alla vet vad förändringen kommer att innebära.   

4.2.1.2 Vägen till optimal organisationsstruktur 

Att uppnå den här typen av öppna kommunikationsvägar med möjlighet till 

diskussion mellan olika avdelningar handlar mycket om att stödja de 

anställda till att lättare kunna ta kontakt och samarbeta med kollegor som 

man tidigare inte haft kontakt med. Man bör även främja en lagkänsla och 

en öppenhet inom organisationen där man både är frikostig med sin egen 

kompetens men även är beredd att ta del av andra kompetenser som finns 

inom företaget.  

Det krävs även att det finns en teknisk möjlighet att kommunicera med och 

ha kontakt med kollegor som kanske inte finns på samma geografiska 

plats. Att kunna söka internt efter en person som har den kompetens man 

behöver för en viss uppgift skulle också kunna underlätta kontakten inom 

organisationen.  
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4.2.2 Kompetenser  

Industri 4.0 kommer ställa krav på ett antal nya kompetenser som idag 

antingen inte finns alls eller i alla fall inte i den utsträckning som kommer 

behövas. Det rör sig framförallt om en teknisk kompetens när det kommer 

till datainsamling och analysering av data. För datainsamlingen krävs det 

främst att man klarar av att hålla igång och försäkra sig om att det IT-

nätverk som finns fungerar som det ska. Denna uppgift kommer för de 

flesta företag inte skilja sig väsentligt från de uppgifter som IT-avdelningen 

har i dagsläget, antagligen är det istället främst kapaciteten som kommer 

behöva ökas för att göra det möjligt att hantera data i en större del av 

produktionen. Vad som framstår som mer komplext är att bygga upp en 

analytisk funktion som i många företag inte finns alls i den utsträckning som 

kommer att krävas för att få ut maximal effekt av I4.  

I enighet med vad Gröger (2018) föreslår tycks det mest effektiva sättet att 

få en kraftfull analysavdelning vara att utbilda områdesexperter på företaget 

i hur man använder de tekniska analysverktygen och på så sätt öka deras 

förmåga att själva genomföra avancerade analyser utan hjälp från en 

dedikerad analysavdelning. Detta lämnar dels mer utrymmer för en 

kreativare analys där det inte krävs att man engagerar lika många resurser 

för att testa nya idéer, dessutom bör det leda till ett effektivare arbete där 

en dataanalysexpert inte måste sätta sig in i olika specifika ämnesområden 

hela tiden. 

4.2.2.1 Optimal kompetensfördelning 

Optimalt tycks vara att ha den analytiska kompetensen utspridd över 

organisationen så att enskilda avdelningar kan genomföra den större delen 

av analysarbetet på egen hand. En dedikerad avdelning för dataanalys 

kommer antagligen att behövas ändå, framförallt på stora företag, men 

denna bör vara fokuserad på att utbilda och stödja resten av organisationen 

i analysverktygen och inte i första hand genomföra själva analyserna.  

Det IT-nätverk som är nödvändigt för att alla uppkopplade komponenter 

som kan komma att introduceras i produktionen ska fungera måste 

underhållas av en ganska klassisk, men i många fall större än tidigare, IT-

avdelning på företagen. Frågor som rör denna typ av IT-kompetens 

kommer att behandlas mer under 4.4. 

4.2.2.2 Vägen till optimal kompetensfördelning 

Nyckeln för att nå fram till de krav som I4 kommer att ställa på 

kompetensen i företagen är dels att se till att dessa nya kompetenser som 

krävs finns på företaget, detta kan göras delvis genom utbildning och delvis 

genom att skaffa nya typer av anställda. De områdesexperter som redan 

kan allt om produktion, logistik, materialplanering etc. måste ges möjlighet 
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att bredda sin analyskunskap för att göra dem mer effektiva i en I4 miljö. 

Dessa måste även stödjas av en analysavdelning med ännu djupare 

kompetenser inom just analys. Därför föreslås som tidigare tagits upp en 

avdelning dedikerad till att utbilda och stödja resten av organisationen i 

dessa uppgifter. Storleken och karaktären på en sådan avdelning kommer 

skilja sig väsentligt mellan olika företag men gemensamt kan sägas att den 

bör ses som en stödjande funktion som inte har några egna analysuppgifter 

utan helt och hållet fokuserar på att ge resten av organisationen möjligheter 

som dem tidigare inte haft. 

Dessutom är det viktigt att man från ledningshåll ser till att dessa nya 

analysfunktioner verkligen får den makt som man behöver över de beslut 

som fattas på företaget. Inte alla kommer att vara intresserade av att ta till 

sig av en ny mer analytisk syn på produktionen och då är det viktigt att 

företagsledningen ser till att driva igenom förändringen, annars finns det 

risk för att man inte alls uppnår den potential som finns.   

4.2.3 Affärsmodell 

Ett område som tycks ägnats relativt lite intresse i den vetenskapliga 

litteraturen är hur I4 kan komma att påverka företagens affärsmodeller. 

Bland annat Lasi et al. (2014) och Porter & Heppelmann (2015) tar upp att en 

av de konsekvenser som I4 förutspås ha är att tillverkningen blir mer 

flexibel än vad den är i dagsläget. Detta kommer ställa högre krav på att 

företag ständigt utvecklar sina produkter och ligger i framkant med det 

senaste eftersom produktlivscykler förutspås bli allt kortare i framtiden. 

Detta är främst applicerbart för företag som verkar i branscher där man inte 

bygger upp långvariga relationer till sina kunder, och där kunden utan 

vidare kan byta leverantör.  

Som Bauer et al. (2016) påpekar tycks det viktigt att även affärsmodellen 

blir allt mer flexibel, för att man ska klara av att fånga in de nya möjligheter 

som skapas genom I4 och inte riskera att hamna efter i utvecklingen. Att 

uppnå den typen av flexibilitet är främst en ledningsfråga. Det vill till att man 

från företagsledningens håll ständigt är beredd att ompröva sättet man 

arbetar på och att man har ögonen på hur konkurrenterna agerar för att inte 

riskera att hamna på efterkälken. Företagen uppmanas specialisera sig och 

se till vilka som är ens främsta konkurrensfördelar och förädla dessa 

samtidigt som man är beredd att outsourca kompetenser som ligger utanför 

dessa till leverantörer. 

Porter & Heppelmann (2015) talar om att företag genom I4 teknik i 

framtiden inte kommer att betala för sin egen tillverkning på samma sätt. 

Företag förutspås i allt högre grad köpa in maskintimmar som en tjänst 

snarare än att man köper in tillverkningsutrustning som en vara. Detta 
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bidrar även till flexibiliteten och möjligheterna att snabbt skala upp eller ner 

produktionen eller lägga om den helt utan att det får samma ekonomiska 

konsekvenser som tidigare då man bundit upp kapital i stora 

engångsposter när man byggde upp sin produktionslina. Denna utveckling 

spär ytterligare på möjligheten och antagligen också nödvändigheten i att 

hela tiden ompröva affärsmodellen och se till att hänga med i utvecklingen. 

Att köpa in tillverkningsutrustning som en tjänst medför även en risk, 

eftersom man tappar en viss kontroll över de data som tillverkningen 

genererar. Mer om dessa risker finns i kapitel 6. 

4.2.3.1 En optimal affärsmodell 

Det är svårt att precisera hur en optimal affärsmodell skulle se ut eftersom 

den är så företagsspecifik. Generellt kan sägas att den bör vara flexibel och 

ständigt omprövas och utvärderas. Det tycks vara viktigt att dessutom 

verkligen försöka att tänka kreativt och vara beredd att söka inspiration 

utanför både det egna företaget och den egna branschen. En affärsmodell 

som präglas av innovation där man kan ta tillvara på nya tankar och idéer 

tycks gynna I4. 

4.2.3.2 Vägen till en optimal affärsmodell 

En flexibel och innovativ organisation är något som många företag strävar 

efter vilket också tycks vara nyckeln för hur man i en I4 miljö ska kunna ta 

tillvara på de möjligheter som uppstår. Att åstadkomma detta i praktiken är 

något som företag har strävat efter i många år nu och som är lättare sagt 

än gjort. Vad som tycks nödvändigt är att från ledningens sida vara lyhörd 

för nya tankar och idéer. Detta gäller dels externt där det är viktigt att se till 

att följa vad som händer i branschen och vilka nya möjligheter som kan 

tänkas uppstå. Men för att verkligen vara innovativ och nå nya höjder tycks 

det ännu viktigare att vara lyhörd internt gentemot de egna anställda. Att ha 

en öppen kommunikation där de anställda kan komma med nya idéer och 

dessutom känner att dessa blir tagna på allvar och kan ge upphov till 

förändring främjar inte bara tillvaratagandet av de idéer som finns utan gör 

även att de anställda blir mer innovativa i sitt tankesätt. Att bara lyssna och 

ta till sig av dessa nya idéer och tankar räcker dock inte, man måste även 

se till att ifrågasätta gamla vägar och inte vara rädd för att genomföra 

förändringar.  

4.2.4 IT-struktur 

Tekniskt kan man dela upp I4 i två delar, dels all den teknik som krävs för 

datainsamling och dels den som knyter ihop denna data och tar tillvara på 

den för att förändra arbetet i praktiken. Den delen som rör datainsamling är 

väldigt specifik från fall till fall och främst en fråga för de företag som 

designar och producerar tillverkningsutrustning, den kommer därför inte att 
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behandlas närmare i det här projektet. Den andra delen, handlar om att 

analysera insamlade data för att skapa förutsättningar för att ta bättre 

beslut baserat på data.  

Det som litteraturen trycker starkt på (Lu (2017), Jacob (2017)) är vikten av 

ett effektivt och omfattande Cyber Physical System (CPS) som fungerar 

som en länk mellan den fysiska delen av företaget, där data samlas in, och 

den digitala, som behandlar data. Det är centralt att det är möjligt för de 

delar av företaget som arbetar med dataanalys att det går snabbt och 

pålitligt att få tag i alla data och att dessa data dessutom är kompatibel med 

de system som man använder för sin analys. Den här rapporten kommer, 

som tidigare nämnts, inte att gå in på de tekniska detaljerna i hur ett CPS 

bör utformas. Det man däremot kan säga är att systemet bör vara 

kontinuerligt för hela organisationen där alla kommer åt samma system och 

alla delar av företaget därför arbetar med samma data. Det är även viktigt 

att olika geografiska avdelningar har möjlighet att använda varandras data 

för att öka datamängd och därigenom tillförlitlighet i simuleringar och 

modeller. 

För att all de data som samlas in ska vara användbar för företaget måste 

den lagras på ett sätt som gör det möjligt för de anställda att utnyttja den till 

att förbättra produktionen. Det system som de många artiklar tycks föredra 

är en data lake (Fang (2015), Porter & Heppelmann (2015)). Fördelarna är 

att det är en relativt billig och mångsidig men samtidigt kraftfull lösning. 

Samtidigt är den mer komplex för användaren och stället högre krav på 

kompetensen som finns i företaget. Vad som kan sägas är att för att öppna 

så många möjligheter som möjligt för de anställda bör data vara tillgänglig 

och uppdaterad för alla användare som har tillgång till systemet. Det är 

även viktigt att man har tillgång till data från andra delar av organisationen 

så att man eventuellt kan dra lärdomar av hela företagets datamängd. 

De analyssystem som verkar för att analysera data kommer att skilja sig 

väsentligt mellan olika företag beroende på hur verksamheten ser ut och 

vilka olika funktioner som är viktiga. Vad man kan ha i åtanke när man tar 

fram sin analysmodell är de fyra olika typerna av analys som Gröger (2018) 

beskriver (beskrivande, diagnosisk, förutseende och föreskrivande) och 

utifrån dessa kategorier försöka att bilda sig en uppfattning av vilka krav 

man har på de olika planen. Det är dessutom viktigt att analysplattformen 

är flexibel så att idéer från de anställda går att genomföra på ett smidigt 

sätt.  

4.2.4.1 Optimal IT-struktur 

En optimal IT-struktur präglas av att den bidrar till att göra data tillgänglig, 

kontinuerlig och pålitlig. Det är en stödjande funktion som ska skapa värde 
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för företaget genom att ge analysfunktionerna de data de behöver i det 

format som behövs. Det är också viktigt att systemet är robust och skyddat 

från avbrott. En närmare analys av frågor kopplade till systemets pålitlighet 

kommer i 5.3. 

4.2.4.2 Vägen till en optimal IT-struktur 

När det kommer till att utveckla företagets IT-struktur handlar det mycket 

om att investera i hårdvara och mjukvara. Att få tillgång till de system som 

krävs kan vara kostsamt på kort sikt men på längre sikt är det avgörande 

för att det ska vara möjligt att hänga med i den tekniska utvecklingen och 

anpassa sin affärsmodell. För att investeringarna ska vara fruktsamma bör 

man noga tänka igenom hur man i framtiden tror att man kommer använda 

sitt system och utifrån det försöka välja den optimala lösningen. Att bygga 

på ett sätt som gör systemet flexibelt och förändringsbart är på många sätt 

positivt, även om man tror sig veta hur systemet kommer att användas 

finns det många parametrar som är svåra att känna till på förhand.   

4.2.5 Samarbeten 

För att uppnå den fulla potential som I4 erbjuder tycks det vara en 

nödvändighet att inte bara arbeta internt utan även samverka upp- och 

nedströms med sina leverantörer och kunder. Att inte bara kunna optimera 

den egna verksamheten utan även få med sig hela eller i alla fall delar av 

försörjningskedjan medför helt nya möjligheter. Dessa möjligheter beskrivs 

bland annat av Porter & Heppelmann (2015), Smith et al. (2007) och Bauer 

et al. (2016). Samtidigt som möjligheterna ökar blir även riskerna och 

svårigheterna större när man rör sig utanför den egna organisationen. 

Framförallt Smith et al. (2007) skriver om de risker som finns kopplade till 

att dela med sig av information. Mer om dessa risker beskrivs i kapitel 6.  

Man kan tänka sig att det i framtiden kommer komma antingen en standard 

för att dela med sig utav data kopplat till I4 eller i alla fall en dominerande 

plattform som de flesta företag är kopplade till vilket förenklar utbytet av 

data. Initialt så kommer det snarare handla om att man måste förhandla 

med varje enskild partner man har i sin försörjningskedja om hur detta 

utbyte ska ske. Bauer et al. (2016) förutspår att det kommer vara viktigt att 

bygga upp starka samarbeten och att ha en portfölj med företag som man 

har invanda avtal med vilket förenklar samarbetet. Att bygga upp en sådan 

portfölj med leverantörer är därför ett viktigt initialt steg när det kommer till 

att börja applicera I4 på den egna försörjningskedjan.  

Jacob (2017) beskriver hur kvalitetsarbete måste förändras i en miljö där 

man mer och mer arbetar i komplexa nätverk som tillsammans levererar en 
slutprodukt. Att behålla spårbarheten i en produktion som är utspridd på 
flera företag beskrivs som viktigt för att man ska kunna hantera 
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kvalitetsproblem. Hur detta bör göras i praktiken är en fråga som varje 
företag själva måste ta ställning till (Jacob (2017) föreslår användandet av 
block chain), frågans komplexitet kommer även att variera rejält mellan 
olika branscher, men generellt kan sägas att det är viktigt att ta med den 
typen av överväganden i beräkningarna när man utvecklar sina 
samarbeten.  

4.2.5.1 Optimala samarbeten 

Det optimala tycks vara att man har väl definierade och effektiva 

kommunikationsvägar för datautbyte. Till vilken grad man väljer att dela 

med sig av data tycks vara en bedömningsfråga beroende på vilka fördelar 

man förväntar sig kunna dra i relation till de risker som öppenheten innebär. 

Generellt kan sägas att dessa samarbeten bör vara långsiktiga, väl 

definierade och stabila för att utbytt data ska kunna få så stort genomslag 

på den egna produktionen som möjligt.  

4.2.5.2 Vägen till optimala samarbeten 

För att uppnå en optimal samarbetsstruktur bör man arbeta med att bygga 

upp en port 

följ av samarbetsbolag där man har sänkt barriärerna till initialt samarbete 

genom att ha en sorts ramavtal för hur ens samarbete och datautbyte i och 

med detta ska se ut. En stor och diversifierad portfölj erbjuder dessutom 

möjligheter till riskspridning om problem uppstår med en leverantör och 

man istället lätt kan byta till en likvärdig. 

4.4 Summering 
Den modell som här har presenterats identifierar de fem nyckelområden 

som av författaren har bedömts som viktiga när det kommer till att på ett 

effektivt sätt implementera och få ut maximal nytta av I4. Dels har 

anledningen till varför områdena är viktiga beskrivits och dessutom har en 

bild av vad ett företag som vill implementera I4 bör sträva efter, kopplat till 

de olika områdena, presenterats. I appendix A finns en enkät som kan 

användas som diskussionsunderlag för företag som i praktiken vill 

implementera modellen.  

 

Figur 4 Illustration av Utvalda nyckelområden för I4 implementering (författaren) 
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5. Industri 4.0 - praktiska applikationer 
Här presenteras en klassificering av de olika praktiska applikationer 

kopplade till I4 som föreslagits av litteraturen. Dessutom ges anekdotiska 

exempel på hur dessa har implementerats av företag i praktiken.  

Industri 4.0 är ett koncept som innebär många olika saker. Det här projektet 

behandlar I4 på ett konceptuellt och teoretiskt plan utan att gå in så mycket 

på vilka praktiska applikationer tekniken medför. Eftersom det finns väldigt 

många potentiella användningsområden av I4 så är det inte praktiskt möjligt 

att behandla alla dessa. Istället har de olika praktiska applikationerna här 

klassificerats utifrån de exempel som finns angivna i den litteratur som 

ligger till grund för projektet. Detta bidrar till att göra användningsområdena 

mer lättöverskådliga och för att det ska vara lättare att koppla dem till de 

kategorier som presenterats i modellen i kapitel 4. Tanken är att detta ska 

bidra till att klassificeringen, tillsammans med modellen, ska göra det tydligt 

vilka förbättringar som krävs i organisationen för att kunna använda de 

applikationer man är intresserad av och att det ska bli lättare för en 

organisation som funderar på att ta till sig av I4 att se möjligheterna med 

tekniken. Tillsammans med modellen kommer de praktiska applikationerna 

även bidra till att illustrera en väg för företag som vill börja implementera I4. 

Klassificeringen är utformad så att alla de olika applikationer som 

förekommit i den litteratur som presenterats i kapitel 3 har delats in i olika 

kategorier efter vilken funktion som applikationer försöker uppnå. Målet är 

att dessa kategorier ska vara så heltäckande som möjligt och täcka in alla 

de applikationer som I4 i dagsläget används till. 

5.1 Användarvisualisering 
Här ryms alla applikationer var syfte är att presentera data och information 

för användare på annorlunda sätt. Det kan till exempel röra sig om att man 

vill kunna presentera data i realtid för att förenkla beslutsfattande för en 

användare eller att man vill kunna jämföra olika nyckeltal mellan två olika 

tillverkningsavdelningar. Huvudsyftet är alltså att för en mänsklig användare 

presentera data på ett sätt som förenklar beslutsfattandet. 

5.2 Stödjande/övervakande system 
Här handlar det om att man låter systemet övervaka ett antal parametrar i 

tillverkningen och utifrån detta antingen genomföra åtgärder, exempelvis 

beställa material när förråden sinar eller att påkalla en mänsklig 

användares uppmärksamhet på ett potentiellt problem, för att exempelvis 

förebygga fel i tillverkningsmaskiner.  
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5.3 Styrning och övervakning av fysiska flöden 
Den här kategorin handlar om att låta data som samlas in analyseras för att 

fatta beslut om hur olika enheter förflyttas i produktionen. Det kan handla 

om att man låter ett smart I4 system styra vilka pallplatser man använder 

för lagerföring eller att man låter systemet se till att material körs fram till 

tillverkningen antingen genom order till medarbetare eller genom att robotar 

levererar varorna. Även system som håller koll på var olika enheter 

befinner sig fysiskt i försörjningskedjan eller produktionen ryms här. 

5.4 Utvecklande system 
De system som bidrar till utvecklingen av antingen produktionen och 

produktionsmetoder eller som bidrar till produktutvecklingen på företaget. 

Att låta data från produktionen vara med och påverka hur man väljer att 

designa nästa generations produkter har potentialen att spara pengar och 

göra produktionen mer effektiv.  

5.5 Automatiserande system  
System som automatiskt fattar komplicerade beslut ryms i den här 

kategorin. Det kan röra sig om självlärande system eller system som utifrån 

beställningsdata dels prognosticerar framtida försäljning och dessutom 

agerar på dessa prognoser exempelvis genom att styra tillverkningen eller 

inköpsvolymerna. Den här typen av system tycks i dagsläget endas finnas i 

teorin men flera forskare teoretiserar om att de kan bli verklighet i 

framtiden.  

5.6 Modellen kopplat till praktiska applikationer 
De olika praktiska applikationerna kan kopplas till modellen och dess 

kategorier, där vissa applikationer kräver att vissa specifika förutsättningar 

är uppfyllda. Nedan presenteras dessa kopplingar.  

Användarvisualisering - Detta rör sig om relativt simpla applikationer där 

det framförallt är den tekniska aspekten det vill säga IT-strukturen som 

behöver vara väl utvecklad. Det måste finnas möjlighet tekniskt både att 

samla in och presentera data på ett sätt som är tillgängligt för användaren.  

Stödjande/övervakande system - Liksom när det kommer till 

användarvisualisering så är det här viktigt att grundläggande IT-system 

finns på plats för att det över huvud taget ska vara möjligt att samla in data, 

dessutom ställs det högre krav på att datainsamlingen ständigt sker i realtid 

och att all data kommer in som den ska. Utöver detta kommer man även in 

på kompetens-området dels eftersom kontrollsystemen måste utformas 

med ett visst analytiskt synsätt och dels på grund av att de högre kraven på 
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exakthet hos IT-systemet ställer högre krav på att IT-avdelningen ser till att 

systemet alltid är tillförlitligt. 

Styrning och övervakning av fysiska flöden – Liksom för de stödjande 

systemen ställs här höga krav både på att data ska vara uppdaterad och 

korrekt och dessutom på att systemet måste prestera hela tiden utan 

avbrott. Om den här typen av system slutar att fungera riskerar det att 

lamslå hela tillverkningen eftersom alla flöden i verksamheten skulle stanna 

till. Detta ställer utöver kraven på själva IT-systemet även krav på att den 

kompetens som krävs för att se till att systemen fungerar finns på plats. 

Utvecklande system – de utvecklande systemen ställer ganska unika krav 

på företaget eftersom de i grunden har potential att förändra hur man 

hanterar sin tillverkning och produktutveckling. Dels kommer det ställas 

höga krav på analysen av data eftersom denna kommer ligga till grund för 

den utveckling som görs med hjälp av systemen. Organisationen måste 

också vara anpassad efter detta på så sätt att man ser till att ta tillvara på 

den input som kommer från de data som samlas in och verkligen använder 

den till utvecklingen av produktionen och av nya produkter. Även 

affärsmodellen måste vara anpassade efter detta, som tidigare påpekats 

krävs en flexibel affärsmodell där man är redo att förändra vad företaget 

erbjuder sina kunder för att kunna ta tillvara på den information som 

datainsamlingen ger. 

Automatiserande system – dessa är antagligen de system som har 

potential att vara mest avancerade och därför ställa högst krav på 

organisationen som vill använda sig utav dem. Liksom tidigare, men till en 

ännu högre grad, är det otroligt viktigt att de data som samlas in är korrekt 

och uppdaterad för att systemet ska kunna fungera som det ska. Även här 

är det viktigt med en stark dataanalys som kan använda data och dessutom 

automatisera verksamheten på ett effektivt sätt. Det kommer även ställas 

krav på organisationen som måste byggas om med vissa funktioner som 

automatiseras och vissa nya funktioner som ser till att allt fungerar som det 

ska. Dessutom kommer det i förlängningen finnas stora vinster att göra 

genom samarbeten, för att låsa upp hela den potential som finns med den 

här typen av system är det viktigt att kunna väga in data från företag som 

befinner sig längre bort i försörjningskedjan. 

5.7 I4 i olika nivåer  
När man kopplar ihop de olika kategorierna som tas upp i modellen med 

klassificeringen av praktiska applikationer framträder ett tydligt mönster (se 

figur 5.) för vilka praktiska applikationer som är mest avancerade och ställer 

störst krav på organisationer som vill använda sig utav dessa. De enklare 

systemen såsom användarvisualisering, stödjande/övervakande system 
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och styrning och övervakning av fysiska flöden kräver framförallt att företag 

investerar i sin IT-infrastruktur och utvecklar de kompetenser som är 

nödvändiga. De mer avancerade systemen ställer större krav på den 

organisation som vill införa dessa. Detta illustreras av figur 5 där man kan 

se att ju mer avancerade system man vill använda ju större krav ställs på 

att organisationen är anpassad för att ta tillvara på dessa.  

Detta öppnar upp för möjligheten att stegvis investera i I4 och på så sätt 

hitta en mer naturlig och kostnadseffektiv väg där man gradvis kan bygga 

ut sina system istället för att genomföra hela skiftet som en enda stor 

förändring. Mer om dessa möjligheter kan läsas i 6.1.  

 

 

 

5.8 Praktisk implementering 
Dessa praktiska applikationer bygger delvis på teoretiska applikationer som 

forskare talar om kan komma att bli verklighet, men det finns även exempel 

på företag som redan idag har börjat använda sig av I4 liknande 

applikationer i delar av sin tillverkning för att nå nya mål. Ett antal sådana 

exempel kommer här att presenteras och klassificeras enligt de klasser 

som tidigare presenterats.  

Galbraith (2014) beskriver hur Procter & Gamble som tillverkar en rad olika 

konsumentvaror har implementerat 42 kontrolltorn på olika platser i 

organisationen. Dessa rum är designade med digitalt beslutsfattande i 

åtanke, genom att skapa utrymmen för att presentera data och 

IT-system Kompetenser
Organisations

struktur
Affärsmodell Samarbeten

Användarvisualisering

Stödjande/övervakande system

Styrning och övervakning av fysiska flöden

Utvecklande system

Automatiserande system

Figur 5 Nyckelområden kopplad till praktiska applikationer (författaren) 
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dataanalyser vid möten är tanken att man ska stärka den påverkan som 

denna data får på besluten som fattas. I klassificeringen av applikationer 

skulle den här typen av system gå under visualiserande system.  

Företaget Falks Metall (Monitor ERP, 2019) som bland annat tillverkar delar 

till bilindustrin beskriver hur man i en automatiserad tillverkning använder 

sig utav insamlade data för att utveckla och förbättra den egna 

tillverkningen. Mer exakt hur man gör det framgår inte, men den typen av 

system klassas som utvecklande system. Det kan också tänkas att man 

använder sig utav vad som snarare skulle klassas som illustrerande system 

och med hjälp av detta utvecklar sin tillverkning manuellt.  

SKF (SKF, 2017) arbetar med I4 framförallt för att stärka sin service. Man 

beskriver ett system där maskiner övervakas kontinuerligt och där målet 

framförallt är att motverka eventuella fel och problem innan de uppstår. 

Man talar även mycket om den IT-struktur som krävs för att underhålla 

dessa system och att det ställer krav på nya kompetenser hos de anställda. 

SKF (Ericsson, 2017a) talar även om att man genom väl utvecklad IT-

infrastruktur med en molnbaserad lösning kan underlätta snabba och 

effektiva beslut. Systemen som beskrivs skulle enligt klassificeringen falla 

under stödjande/övervakande system som håller koll på data och 

rapporterar om något är fel. 

Gruvföretaget Boliden (Ericsson, 2017b) beskriver hur man genom att 

införa ett stort antal mätpunkter i sina gruvor gör det möjligt att automatiskt 

styra den ventilation som är livsviktig för säkerheten i den typen av miljöer. 

Här samlar man in data och låter den analyseras automatiskt och 

kontinuerligt. Denna typ av automatisering skulle falla under 

stödjande/övervakande system. Eftersom det rör sig om ett slutet system 

som inte tar in utomstående uppgifter kan det inte riktigt klassas som ett 

automatiserande system.  

Ericsson (Ericsson, 2017c) beskriver hur man i sin produktion 

implementerar en rad olika I4 lösningar. Dels beskriver man hur man har 

system som håller koll på var i tillverkningen som fysiska objekt befinner 

sig, dessutom beskriver man övervakande system som håller koll på 

maskinhälsa och andra parametrar i tillverkningen. Man beskriver hur man 

har visualiserande system kopplade till VR som illustrerar hur problem kan 

lösas och presenterar data som hjälper operatörer och underlättar deras 

arbete. Vidare beskriver man en utvecklingsfabrik som man har byggt med 

syfte att stärka utvecklingen av tillverkningsmetoder där forskare och 

utvecklare kan prova sina idéer i praktiken. Till sist beskriver man även en 

helt automatiserade så kallad smart fabrik där man hävdar att tillverkningen 

är helt automatiserad. Här ges exempel på alla de olika typer av praktiska 
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applikationer som I4 möjliggör, möjligen med undantag för att de 

automatiserade systemen inte är på en försörjningskedjenivå utan på en 

lokal nivå i en fabrik. 
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6. Utvecklad modell 
Det här kapitlet adderar ytterligare parametrar till den modell som tidigare 

presenterats. Utifrån lärdomar av tidigare teknikskiften behandlas frågor 

som rör risker och potentiella problem kopplade till att implementera I4 

såsom det tidigare har beskrivits i modellen.  

De nyckelområden som tidigare tagits upp i modellen har bedömts som 

extra viktiga för att skapa goda förutsättningar för ett införande av I4 på ett 

företag. Utöver dessa områden finns det ett antal risker som ett företag 

som är intresserade av att satsa på I4 behöver vara medvetna om och 

kunna hantera.  

6.1 I4 kopplat till teknikskiften 
Det finns mycket forskning kring hur teknikskiften har förändrat och 

påverkat olika industrier genom tiderna, och det har även skrivits en del om 

hur företag bör tänka och positionera sig i förhållande till ny teknik. Men det 

är ovanligare med forskare som har applicerat dessa tankar på I4. 

Förändringen som I4 innebär klassificeras som en processinnovation, 

dessa beter sig inte riktigt på samma sätt som när man talar om en mer 

direkt ny uppfinning det vill säga en produktinnovation. Processinnovation 

sker inte lika explosivt och den mest dynamiska utvecklingsfasen ligger inte 

lika tidigt som när det gäller produktinnovationer.  

I4 kan dessutom ses som en väldigt omfattande och investeringstung 

förändring för organisationer vilket antagligen kommer göra att den initiala 

fasen där man är tveksam till att investera och satsa fullt ut blir något 

längre. Precis som Abernathy & Utterback (1978) beskriver 

processinnovationer så är I4 till stor del från början motiverad av möjliga 

besparingar, det är trots allt så att de flesta företag ser sin försörjningskedja 

som en stödjande funktion för att få sälja slutprodukter till sina kunder. Men 

även i linje med vad Abernathy & Utterback (1978) skriver så verkar det 

som om I4 kommer att medföra många andra fördelar för företag som 

börjar arbeta med tekniken. Några av dessa har tagits upp i kapitel 3, till 

exempel kopplat till produktutveckling, nya affärsmodeller och en möjlighet 

att renodla företaget mot kärnverksamheten. 

Anderson & Tushman (1990) beskriver teknisk förändring som en cyklisk 

process. Denna beskrivning passar även bra in på hur försörjningskedjor 

utvecklas över åren där nya tankar slår igenom stort, som exempelvis lean-

production och tillhörande metoder, som sedan följs av en period där dessa 

tillvägagångssätt förbättras och anpassas till många olika företag och 

industrier. Om I4 kommer följa samma mönster är svårt att sia om, men det 

skulle i så fall innebära en långsammare anpassning till nya tankesätt än 
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vad vissa, kanske framförallt konsultfirmor med tydliga egenintressen, 

förutspår och hoppas på. 

Därför kan man tänka sig att den förändring som I4 kommer att innebära 

kommer att ske långsammare och mer gradvis där fler och fler företag och 

organisationer väljer att börja integrera I4-tankar mer och mer i sin 

produktion. Detta väcker frågan om när det är rätt tid för ett företag att börja 

satsa och dessutom hur satsningen bör se ut.  

6.1.1 Att investera i I4 

Oavsett om man tror att I4 kommer att bete sig som en snabb revolution 

eller en långsammare gradvis förändring av tanke- och arbetssätt inom 

industrin så finns det ett antal möjligheter och risker kopplade till hur företag 

väljer att agera i den här fasen av utvecklingen. Kopplat till investeringen i 

I4 finns det två olika typer av misstag och risker som man riskerar att 

utsätta sig för. Den första är att man riskerar att fatta ett ineffektivt 

investeringsbeslut som i värsta fall kan leda till att investeringen blir 

värdelös. Den andra risken är att man väntar för länge med sin investering 

och på så sätt missar stora delar av de fördelar som de konkurrenter som 

var mer snabbfotade får ta del av. Dessa två risker kommer här att 

behandlas individuellt.  

6.1.1.1 Risker kopplade till en misslyckad investering 

Det faktum att I4, för att ge maximal effekt, kräver att man samarbetar och 

delar information över försörjningskedjan skapar en osäkerhet kring vilken 

typ av teknisk lösning man väljer. Inte nog med att lösningen måste vara 

kompatibel med alla olika element som kommer att finnas inom den egna 

organisationen, dessutom måste det fungera i relation till andra företag som 

man förväntar sig att samarbeta med. I dagsläget är många delar av den 

teknik som utgör I4 fortfarande i ett tidigt stadie och det har inte vuxit fram 

standarder när det gäller dataformat och metoder som ofta finns på mer 

mogna teknikområden.  

Risken är därför att man väljer att investera i något som i framtiden inte 

kommer att bli den rådande standarden vilket innebär att man antingen 

måste försöka få resten av den egna försörjningskedjan att anpassa sig 

eller ta förlusten och investera i det som visat sig blir den rådande 

standarden istället. Även om man väljer att initialt inte integrera sin I4 

satsning med resten av sin försörjningskedja så kommer detta förr eller 

senare blir ett steg man kommer att vilja ta för att så ut så mycket som 

möjligt av sin I4 satsning vilket gör att risken kommer finnas även i dessa 

fall även om skadan märks först senare.  
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Till detta kan man även lägga risken som Bono & Pillsbury (2016) tar upp, 

att man väljer att investera vid fel tidpunkt. Om ett företag lägger stora 

resurser på att utveckla och uppdatera sin produktionslina bara för att 

snabbt inse att konjunkturen eller marknaden svängt och man inte alls 

säljer samma volymer som tidigare blir investeringen proportionellt ännu 

dyrare för företaget att bära.  

6.1.1.2 Risker kopplade till en för sen investering  

Samtidigt som det finns många risker med hur man väljer att investera finns 

det också risker för företag som väntar för länge med sin investering. En 

stor förändring som I4 kommer ta flera år att implementera effektivt i 

produktionen, vilket innebär att ett företag som väljer att helt stå bredvid till 

dess att konkurrenterna fått sina system intrimmade och väl fungerande 

riskerar att under flera år ha svårt att konkurrera vilket kan leda till förlorade 

kunder och tappade marknadsandelar.  

Dessutom finns risken att man tappar viktiga samarbetspartners eftersom 

företag som själva har börjat implementera I4 eventuellt vill arbeta med 

andra företag som kan dela med sig av data och optimera 

försörjningskedjan över flera led. En annan faktor är att man riskerar att ha 

svårt att få tag på rätt kompetenser när man väl vill börja med sina egna I4 

satsningar, det kommer antagligen råda en viss brist på analyskompetens 

och om man inte är med i början finns risken att det blir svårt eller dyrt att 

locka över den som finns eller utbilda egen personal. 

6.1.1.3 Investeringsbeslutet   

Ett investeringsbeslut av den storleken som krävs vid I4 är alltid ett stort 

och svårt beslut. Optimalt agerande kommer antagligen bero mycket på 

vilken storlek på företag det handlar om. En mindre spelare som är 

beroende av större företag i sin försörjningskedja bör antagligen avvakta 

mer för att förvissa sig om att man är kompatibel med de större företagens 

system. Ett riktigt stort företag kanske har möjligheten att sätta en standard 

för hela branschen och påverka den plattform som blir standard för många 

flera än de själva. Därför tycks ett något större risktagande kunna vara 

aktuellt för storföretag. Det viktigaste för ett företag i det här fallet tycks 

vara att informera sig och verkligen försöka förstå vilka effekter man har 

anledning att förvänta sig. De tre punkter som Bono & Pillsbury (2016) 

beskriver för företag som överväger en teknisk investering kan vara en bra 

vägledning: 

1. Veta vad det är man vill försöka förbättra i organisationen och vad 

investeringen är tänkt att uppnå. 
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2. Förstå hur den specifika investeringen kommer att bidra till förbättringen. 

Man trycker även på att detta ska vara på ett mätbart sätt så att man kan 

väga fördelarna mot kostnaden.  

3. Förstå hur investeringen kommer att påverka organisationen och 

verksamheten i stort. 

Ett sätt att hantera de risker som här har presenterats skulle vara att låta 

investeringen i I4 ske i flera steg där man över tid utvecklar sin organisation 

genom att införa mer och mer I4. Detta skulle minimera risken för en 

misslyckad investering genom att dela upp investeringsbeslutet i flera 

mindre beslut som dessutom kan utvärderas innan nästa etapp påbörjas. 

Dessutom skulle risken för en för sen investering minskas genom att man 

har tagit sig en bit på vägen och därför inte har lika långt kvar om det skulle 

visa sig att man börjar tappa konkurrenskraft på grund av att man hamnat 

efter i den tekniska utvecklingen.  

En naturlig väg för att stegvis implementera I4 har tidigare berörts i 5.7 där 

det visades hur olika delar av modellen låser upp nya praktiska 

applikationer kopplade till I4 (se figur 5). Ett sätt för företag att stegvis införa 

I4 och på så sätt minimera investeringsriskerna skulle därför kunna vara att 

börja med en investering i IT-system och på så sätt börja kunna använda 

sig utav användarvisualiserande system för att sedan efter utvärdering 

kunna utveckla de kompetenser och den organisationsstruktur som krävs 

för stödjande/övervakande system och styrning och övervakning av fysiska 

flöden. De mer komplicerade utvecklande- och automatiserande systemen 

kan sedan adderas längre fram när organisationen bedöms mogen.  

6.2 Supply chain resilience kopplat till I4 

Traditionellt har en försörjningskedja ofta setts som en stödjande funktion 

där det huvudsakliga fokuset är att hålla nere kostnaderna för att leverera 

produkter till kunderna. Men med tiden har många andra parametrar börjat 

vägas in när ett företag försöker optimera sin försörjningskedja. En viktig 

faktor är hur pålitlig den är, och begreppet supply chain resilience används i 

dag för att utvärdera just detta. En viktig del i begreppet är hur 

motståndskraftiga de företag som ingår i försörjningskedjan är för interna 

problem såsom IT-haverier, personalproblem eller maskiner som går 

sönder. Dessutom existerar inte en försörjningskedja i ett vakuum utan 

även yttre hot såsom naturkatastrofer, dataintrång eller sabotage är viktiga 

att ta i beaktning.  

Supply chain resilience kommer att spela en potentiellt ännu större roll i 

den framtid där I4 får ett större genomslag eftersom ledtider blir kortare och 

marginaler pressas vilket leder till mindre utrymme för misstag och 
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problem. Om en ledtid på tre månader förlängs med en månad är det ofta 

ett mindre omfattande problem än om en veckas ledtid förlängs med lika 

mycket. Dessutom spås produktlivscykler bli allt kortare (Lasi et al. 2014) 

vilket gör det ännu viktigare att se till att kunna leverera under den tid som 

produkten är aktuell.  

Utifrån vad som beskrivs av Blackhurst et al. (2011) och Christopher & 

Peck (2004) så finns det goda förutsättningar för I4 att på ett positivt sätt 

bidra till att stärka försörjningskedjors resilience i framtiden. Båda artiklarna 

tar upp vikten av en tydlig och öppen kommunikation som en 

grundläggande parameter vilket talar starkt för I4. De möjligheter som I4 

öppnar upp med att man hela tiden i realtid kan dela med sig utav 

produktionsdata mellan olika aktörer i försörjningskedjan skulle kunna 

förbättra informationsgenomströmningen genom hela försörjningskedjan 

avsevärt. Att inte bara dela med sig till direkta leverantörer och kunder utan 

även flera led bort i försörjningskedjan är komplicerat. Det skulle kräva 

avtal mellan företag som egentligen inte tidigare haft något direkt kontakt, 

samtidigt skulle det öka synligheten och riskberedskapen vilket eventuellt 

skulle kunna göra det mer troligt att sådana avtal kan bli verklighet. 

Dessutom skapar I4 ytterligare möjligheter för ett närmare samarbete när 

det kommer till att gemensamt analysera och bedöma data och på så sätt 

skapa en gemensam förståelse och kunskapsbank mellan företagen vilket 

även det har visat sig ha en positiv effekt på resilience.  

Det kan även tänkas att det uppstår nya problem kopplat till resilience som 

en följd av att man väljer att införa I4. De två potentiella problemområden 

som har identifierats här är kopplade dels till att man blir mer utsatt för 

problem med IT-system och datahantering samt möjliga risker kopplade till 

att företag ökar sitt beroende på utomstående leverantörer. 

6.2.1 Resilience i IT-system 

Att det finns många potentiella problem och risker kopplade till IT och 

datasystemen som finns på ett företag är inget nytt som kommer av att man 

inför I4. I en undersökning av Business Continuity Institute (2018) så 

svarade 53% av de tillfrågade företagen att man haft minst en stor störning 

i sin försörjningskedja som en följd av att IT-systemen eller nätverket inte 

hade fungerat som det skulle. Dessutom sa 33% att man haft minst en stor 

störning kopplat till nätverksintrång eller datastölder i nätverket. Detta gör 

dem till de vanligaste och tredje vanligaste anledningarna till störningar 

bland de tillfrågade företagen. 

Det finns ett antal olika faktorer som påverkar risken för att en IT-incident 

ska uppstå. Den här rapporten kommer inte behandla hur man bör gå 

tillväga rent tekniskt eftersom det ligger utanför projektets område. Däremot 
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finns det andra sätt att hantera riskerna. Att vara väl förberedd på 

eventuella problem och hur dessa bör hanteras är ett. Detta kräver ett aktivt 

arbete från företagets ledning genom att se till att det finns en 

handlingsplan på plats som behandlar hur man bör hantera och motverka 

den här typen av problem.   

Som Schroeder (2016) skriver är det viktigt att se till att noga avtala 

ansvarsfrågan vid dataintrång eller andra problem som följer av delade 

data mellan företag. Att dessutom i samarbetsavtal precisera vilka 

säkerhetsåtgärder man förväntar sig utav sina partners kan vara ytterligare 

ett sätt att minska risken för problem och skydda sig om det skulle inträffa.  

För att tydligare illustrera de risker som finns och hur ett företag kan agera 

för att minimera dessa används den uppdelning av IT-relaterade risker som 

Smith et al. (2007) föreslår. 

6.2.1.1 Konfidentialitet 

Konfidentialitet syftar till risken att någon obehörig kommer över data som 

den inte ska ha tillgång till. Det kan röra sig om industrispionage där andra 

företag eller länder riskerar att komma över stulna data med syfte att 

förbättra den egna konkurrenspositionen eller skada det utsatta företaget.   

Risken för den här typen av attacker kommer att öka när ett företag väljer 

att börja dela sin data med andra företag vilket I4 främjar. Fler överföringar 

av data och fler versioner av data som existerar på olika platser kommer 

öka riskerna för att den hamnar i orätta händer (Smith et al., 2007). Även 

den potentiella skada som stulen data kan ställa till med ökar med I4 

eftersom data blir mer värdefull och omfattande vilken gör den mer attraktiv 

att stjäla och dessutom potentiellt mer skadlig.  

Det kommer bli svårt att undvika riskerna för den här typen av problem 

eftersom I4 till stor del bygger på att man samlar in och delar med sig utav 

data. Det man som företag kan göra är att försäkra sig om att man själv och 

alla de företag man väljer att dela sin data med har ett säkerhetstänk och 

goda tekniska skydd för att förhindra problem. Man kan även tydligt 

överväga vilken data man delar så att man enbart delar den data som 

verkligen skapar ett värde. Ett sista alternativ skulle kunna vara att inte dela 

med sig utav oanalyserad data utan enbart de nyckeltal och slutsatser som 

följer efter dataanalys. Detta medför samtidigt ytterligare kostnader och 

minskar möjligheterna för djupare insikter.  

6.2.1.2 Integritet 

Integritet syftar till att data i systemet riskerar att bli korrumperad och inte 

längre stämma överens med verkligheten. Detta kan potentiellt innebära 

stora problem om det inte skulle upptäckas eftersom beslut som fattas med 
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denna data som underlag riskerar att bli felaktiga. Här finns det inte mycket 

risk för påverkan från utomstående utan det handlar snarare om systemfel 

eller mänskliga misstag.  

Här ökar införandet av I4 känsligheten för den här typen av problem 

eftersom data kommer att ha större inverkan på hur man styr sin 

produktion. Dessutom kommer många fler analyser och datainsamlingar att 

ske i realtid vilket gör det svårare att hela tiden bedöma och kontrollera den 

data man samlar in och analyserar.  

Att motverka den här typen av fel handlar om att försöka validera data och 

hela tiden ha kontroller på plats som verkar för att säkerställa att allt är 

korrekt, till exempel genom stickkontroller eller genom att jämföra data från 

olika likvärdiga delar av systemet och se om dessa stämmer någorlunda 

väl överens, även jämförelser med historiska data är relevanta för att 

upptäcka stora avvikelser.  

6.2.1.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet syftar till systemets förmåga att leverera som det ska utan 

avbrott. Att systemen blir otillgängliga antingen på grund av interna 

systemfel, leveransfel från till exempel internetleverantörer eller genom 

förstörelse från utomstående genom exempelvis hackerattacker kan få 

stora konsekvenser för ett företag eller en hel försörjningskedja.  

Även på det här området kommer I4 att öka känsligheten. Även ett kort 

avbrott kan ställa till problem för ett företag som litar mycket på sina system 

för att i realtid övervaka produktionen och fatta beslut automatiskt i realtid. 

Risken för att den här typen av problem uppstår kommer dessutom öka, 

dels eftersom systemen blir mer komplexa och dels eftersom de blir mer 

attraktiva för utomstående sabotörer. 

Att minimera de konsekvenser som tillgänglighetsproblem orsakar handlar 

delvis om att i de fall det går ha system som klarar av ett kort avbrott och 

istället kan styras manuellt, till exempel automatiserade robotar som sköter 

materialhanteringen i en produktion bör kunna ta order lokalt utan tillgång 

till det centrala systemet för att inte hela produktionen ska stanna av. 

Dessutom kan man tänka sig att man ser till att behålla rutiner för att styra 

produktionen manuellt även om man väljer att till stor del automatisera den 

när allt fungerar som det ska.  

6.2.2 Resilience i samarbeten 

Att styra den egna produktionen kan vara komplicerat och svårt men det är 

något som ligger inom ett företags egen kontroll att förändra och påverka. I 

framtiden förutspås allt fler produkter komma från allt mer komplicerade 

nätverk av leverantörer som tillsammans bidrar till slutprodukten. Detta 
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kommer öka de risker som finns kopplade till saker som ligger utanför det 

egna företagets direkta kontroll. En leverantör som inte presterar kan man 

oftast byta ut men det är främst en långsiktig lösning på ett problem som 

kan uppstå väldigt plötsligt. Undersökningar visar att många företags 

största oro när det kommer till försörjningskedjans förmåga att leverera 

ligger utanför den egna verksamheten (Blackhurst et al., 2011). En annan 

undersökning av Business Continuity Institute (2018) visar att 72% av de 

tillfrågade företagen försäkrar sig om att viktiga leverantörer har vidtagit 

åtgärder för att motverka avbrott i leveransförmågan. Detta leder till frågan 

om man som företag verkligen vågar lita fullt ut på samarbetspartners och 

släppa allt mer kontroll till dessa, vilket kan komma att krävas för att utnyttja 

I4 fullt ut.  

Vad som verkar positivt här att I4 initiativ i försörjningskedjan kommer 

medföra precis de effekter som har visat sig vara effektiva för att öka 

resilience. Scholten & Schilder (2015) visar att delad information inom 

försörjningskedjan bidrar till att minska känsligheten för avbrott. Att 

dessutom ha gemensamma mål och beroenden av varandra bidrar 

ytterligare till en mer pålitlig försörjningskedja. Just dessa effekter förutspås 

I4 ha när det är fullt implementerat i en försörjningskedja.  

Så samtidigt som man ökar sitt beroende utav andra företag så kommer 

man genom I4 öka möjligheterna för dessa att prestera resultat som gör att 

man inte kommer att bli lidande. Stora företag kan dessutom bidra till 

mindre företags pålitlighet genom att erbjuda sig att bidra till sina 

underleverantörers dataanalys på ett betydligt mer effektivt sätt än man 

tidigare hade kunnat göra. Detta kommer som en följd utav de 

analysmöjligheters som kommer att öka med införandet av I4.  

6.3 Tillverkningsdata som intellectual property 
Att tillverkningsdata det senaste decenniet har blivit en allt viktigare resurs 

för företag inom tillverkningsindustrin tycks de flesta vara överens om. 

Samma data kan i och med I4 få ett ännu större värde, både inom den 

egna organisationen men dessutom för andra tillverkningsföretag som kan 

dra lärdomar utav en större datamängd. Det är därför förvånande att så få 

forskare tycks ha intresserat sig för frågan om hur företag bör agera för att 

behålla kontrollen över sin egna tillverkningsdata.  

Det är inte ovanligt att man väljer att outsourca många funktioner inom ett 

företag. Det som inte ses som en del av kärnverksamheten är många 

företag beredda att lägga ut på en specialist istället. Dataanalys kan tyckas 

vara en sådan aktivitet för många tillverkningsföretag. Att, istället för att 

själv bygga upp en analysfunktion inom företaget, låta en konsult stå för 

den tjänsten kan verka lockande. Men det man bör ha i åtanke är att man 
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till den konsulten då väljer att dela med sig utav vad som idag är en 

värdefull resurs. Dessutom en sådan som kan kopieras utan vidare.  

Ett företag som agerar oaktsamt och underskattar värdet av 

tillverkningsdata riskerar därför dels att gå miste om en del av det värde 

som man genererar, dessutom finns det en överhängande risk att man 

indirekt bidrar till att hjälpa en konkurrent som använder sig utav samma 

analyskonsult. Företagets data kan på så sätt hjälpa konkurrenten att bättre 

förstå sin produktion och optimera denna.  

Frågan blir möjligen än mer komplicerad om man väljer att köpa in 

tillverkning som en tjänst, där tillverkningsmaskinerna som genererar data 

inte ens ägs utav företaget självt. Vilken rätt har den som äger 

tillverkningsmaskinen att använda de data som genereras för att hjälpa 

andra kunder?  

6.3.1 Hur man bör agera 

Frågan om vem som äger data har potential att blir en viktigt sådan för 

tillverkningsföretag som vill implementera I4. Det finns ett antal olika sätt att 

hantera frågan på men i grunden handlar det om hur man ser på sitt 

företag. Om man väljer att se den egna tillverkningen som en av företagets 

viktiga konkurrensfördelar bör man kanske inte låta utomstående få tillgång 

till och analysera ens data över huvud taget, man bör i alla fall se till att 

tydligt i avtal reglera hur den data man delar med sig utav får användas, 

under vilken tidsperiod och även se till att den inte används av 

konkurrenter.  

Om man istället gör bedömningen att man konkurrerar med andra medel 

och produktionen och hur den går till mer är en konsekvens av de 

produkter man specialiserar sig på kanske det inte är lika viktigt att reglera 

dessa frågor. Oavsett bör man dock inse att den data man genererar har 

ett värde och inte låta den användas fritt utan någon form av motprestation.  

6.4 Sammanfattning 
De tre olika riskområden som här har presenterats bör ses som en 

utveckling eller ett komplement till modellen som tidigare presenterats. 

Dessa tre områden är olika starkt kopplade till de olika delarna av modellen 

men bedöms samtidigt som så pass viktiga att ha i åtanke när en 

organisation överväger att införa I4 att de har lagts utanpå modellens fem 

områden. Figur 6. Illustrerar hur dessa tre spänner över hela modellen och 

måste tas i beaktning oavsett vilket av modellens områden som behandlas.  
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Figur 6 Utvecklad modell med risker mot nyckelområden (författaren) 
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7. Diskussion 
Här återupptas och sammanfattas diskussioner som förts i tidigare kapitel, 

både rörande området I4 i stort och det projekt som den här rapporten 

behandlar. 

Under arbetet med det här projektet har det växt fram en bild av I4 som ett 

splittrat område. I grunden bygger konceptet på att applicera så kallad big 

data-analys som sedan tidigare främst använts för att förstå konsumenter 

och privatpersoners beteenden. Att detta potentiellt är ett kraftfullt verktyg 

för att även förstå och styra hur industriell tillverkning sköts tycks det inte 

råda några delade meningar om. Däremot upplevs det finnas en viss 

splittring kring konceptet både inom den vetenskapliga litteraturen men 

framförallt gentemot industrin.  

Många sätter stor tilltro till I4 och anser att det som namnet antyder 

verkligen kommer att revolutionera industriell tillverkning. Denna syn tycks 

mest finnas bland forskare som kanske tenderar att inte fokusera så 

mycket på kostnader och risker så mycket som på möjligheterna. Även 

konsultfirmor tycks tro starkt på ett stort genomslag, men där bör man ha i 

åtanke att det även finns stora egenintressen i att försöka sälja in 

omfattande och komplicerade nya koncept till sina kunder. Den generella 

känslan är att de företag som i praktiken förväntas nyttja I4 inte är lika 

snabba på att ta till sig och börja utnyttja tekniken. Antagligen för att man 

tydligare kan se de kostnader och risker som det skulle innebära med en 

snabb omställning och inte riktigt ser fördelarna på samma sätt.  

Oavsett om man tror att I4 kommer att leva upp till sitt namn och innebära 

en snabb revolution, eller snarare kommer att innebära ett långsamt skifte 

till mer databaserad tillverkningsstyrning så finns det stora möjligheter. Det 

tycks vara få som inte tror att de tankar som idag kallas för I4 inte kommer 

att få en stor påverkan på tillverkningsindustrin i framtiden.  

7.1 Modellen 
Som tidigare konstaterats är I4 i sin natur ett område som täcker in många 

olika vetenskapliga discipliner. Tanken är att genom tekniskt avancerad 

datainsamling och datahantering tillsammans med statistisk analys skapa 

goda förutsättningar för att styra produktionstekniska och logistiska flöden. 

Som en följd av detta kan konceptet upplevas som svårnavigerat och 

komplicerat att införa för ett företag. 

Ambitionen med det här projektet har därför varit att skapa en modell där 

det tydligt framgår vilka konsekvenser I4 och dess implementerande 

innebär för ett företag, och hur organisationen måste se ut för att få ut 

maximal prestanda ur I4. Även om alla företag inte kommer att uppnå det 
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ger det en bild av vad man bör eftersträva för att kunna få ut så mycket 

som möjligt ur I4. Modellen är tänkt att fungera som en del av ett 

beslutsunderlag där företag kan utvärdera hur nära man ligger målbilden 

och vilka områden som kräver utveckling. 

En klassificering av de praktiska applikationer som redan finns och de som 

det teoretiseras om att I4 kan komma att innebära har även skapats. 

Tanken är att denna ska hjälpa företag att se vilka möjligheter man kan 

skapa sig genom att satsa på I4. Dessutom har dessa kopplats till modellen 

vilket visar att det går att införa I4 stegvis där de mer avancerade systemen 

också ställer högre krav på att organisationen är mer utvecklad och 

anpassad. Detta är positivt för företag som vill utveckla sig mot I4 långsamt 

och stegvis. 

Utifrån arbetet med modellen har även ett antal orosmoment identifierats 

kring I4, dessa har presenterats som en vidareutveckling av modellen där 

det beskrivs vilka risker man som företag bör vara medveten om och 

beredd att hantera om man strävar efter att införa I4. Dessa är komplexa 

och det bedöms inte finnas någon generell lösning utan det viktiga här är 

att medvetandegöra och presentera ett antal parametrar som bör 

övervägas kopplat till riskerna. 

 

 

Figur 7 Övergripande modell med nyckelområden, risker och praktiska applikationer (Författaren) 
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Figur 7 illustrerar den sammantagna bilden av vad detta projekt har mynnat 

ut i. Modellen och dess fem nyckelområden som dels är kopplade till de 

olika praktiska tillämpningarna för att illustrera hur man kan implementera 

I4 och som dessutom kompletteras med riskområdena som spänner över 

hela modellen och utgör den utvecklade modellen.  

7.2 I4 som teknikskifte 
Utifrån den forskning om teknikskiften som det här projektet har baserats 

på tillsammans med observationer och reflektioner från författaren framstår 

det som om I4 kommer få ett stort och revolutionerande genomslag inom 

tillverkningsindustrin. Men samtidigt finns det mycket som tyder på att det 

kommer ta en längre tid än många tror och hoppas. En stor förändring som 

kommer förändra sättet som många företag opererar på och även kommer 

att påverka personalsammansättningen på många företag är inte lätt att 

genomföra.  

Samtidigt är många av de fördelar som I4 lockar med inte snabba effekter 

som uppstår direkt vid ett införande. En organisation måste trimmas in, 

anpassas och utvecklas med I4. Det kommer att ta tid och därmed även 

kräva visst tålamod. Vissa artiklar har talat om en snabb implementering 

som en förutsättning för att lyckas med I4 över huvud taget. Den slutsatsen 

framstår som rakt motsatt mot det slutsatser som det här projektet mynnar 

ut i. Snarare framstår det som fördelaktigt och definitivt praktiskt 

genomförbart att långsamt ta till sig av olika delar av I4 och steg för steg 

börja implementera mer datadrivna beslut i företaget. Figur 7 tillsammans 

med de resultat som presenteras i 6.1.1 illustrerar hur detta kan göras rent 

praktiskt.  
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8. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som projektet mynnar ut i, dessa är kopplade 

till de frågeställningar som presenterades i kapitel 1. Dessutom presenteras 

en diskussion om projektets vetenskapliga bidrag och eventuell framtida 

forskning kopplat till projektet. 

8.1 Forskningsfrågor 
Detta projekt har varit uppbyggt kring att besvara 3 frågeställningar.  

F1: Vilka förutsättningar krävs för att industri 4.0 på ett effektivt sätt ska 

kunna appliceras på en organisation? 

Denna fråga har besvarats genom att ta fram en modell som delar upp 

svaret i fem grundläggande områden som har identifierats som extra viktiga 

för att ett företag framgångsrikt ska kunna implementera I4. De fem 

nyckelområden som, utifrån litteratur på området I4, identifierats som extra 

viktiga är: 

Organisationsstruktur – Att ha en organisationsstruktur som dels stöttar 

I4 och dels är flexibel nog för att kunna ta tillvara på de positiva aspekter 

som I4 kan skapa för ett företag är avgörande för att I4 ska kunna optimera 

organisationen. 

IT-struktur – En grundläggande förutsättning för att I4 ska kunna 

implementeras på ett funktionellt sätt är att den IT-struktur som krävs finns 

på plats, den måste vara både pålitlig, effektiv och heltäckande samtidigt 

som den inte får begränsa de praktiska funktioner som företaget vill få ut av 

sin I4 satsning. 

Kompetenser – För att den data som samlas in genom I4 ska kunna 

användas krävs det att en ny typ av analytisk kompetens finns på plats i det 

företag som vill utnyttja I4. För att få högst effekt föreslås denna kompetens 

finnas utspridd inom företagets olika funktioner för att kunna kombinera 

denna kompetens med områdesspecifik kompetens.  

Affärsmodellen – Ett företag som vill kunna dra maximala fördelar av I4 

måste vara beredd att ifrågasätta och förändra sin affärsmodell för att 

anpassa den efter en ny verklighet med flexibel produktion och kortare 

produktlivscykler. 

Samarbeten – För att nå hela vägen med en I4 satsning krävs det att ett 

företag även integrerar sig med sin försörjningskedja och utnyttjar de 

möjligheter som det ger att dela med sig utav data inom försörjningskedjan.  

F2: Vilka risker finns det för tillverkningsföretag kopplat till införandet av 
industri 4.0 i den egna verksamheter och hur kan man agera för att hantera 
och minimera dessa? 
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En så stor förändring som I4 kan komma att innebära för företag innebär en 
hel del risker. De risker som identifierats som extra viktiga är dels en 
generell risk kopplad till stora investeringar och stora 
organisationsförändringar. Här förespråkas noggrannhet från företagets 
sida, att verkligen sätta sig in i vad förändringen kommer att innebära för 
organisationen. Utöver detta har även två huvudsakliga risker kopplat 
specifikt till införandet av I4 tagits upp. Begreppet supply chain resilience 
har tagits upp kopplat till I4. Slutsatsen blir att de potentiella hot mot denna 
som I4 innebär pareras bäst genom försiktighet kopplat till hur man 
hanterar data inom organisationen och genom att försöka främja 
samarbeten och öppenhet inom försörjningskedjan. Den andra risken som 
tagits upp rör specifikt hur man ser på sin data som en tillgång, att man 
skapar ett värde som man tidigare inte haft gör det viktigt för företag att 
verkligen förvalta denna tillgång och skapa tydliga rutiner för hur man 
behandlar den.  

F3: Vilka lärdomar kan dras av tidigare teknikskiften och hur kan man 
utifrån dessa skapa en strategi för att tackla industri 4.0?  

Forskning på teknikskiften indikerar att trots att en processinnovation som 
I4 ofta snabbt blir vida omtalade och populära så tar det oftast relativt lång 
tid innan det verkligen slår igenom på bred front. Många konsultfirmor och 
andra typer av företag som själva har intressen i att I4 ses som ett måste 
förespråkar att företag ska investera stort för att skapa värden innan 
konkurrenterna hinner före, men forskningen säger att detta inte riktigt är 
sant. Visst finns det fördelar med att vara tidig men samtidigt är I4 en stor 
och svår förändring som inkluderar hela försörjningskedjor snarare än 
enskilda företag. Att tro att konkurrenterna över en natt kommer springa 
ifrån en om man inte satsar fullt ut verkar svagt förankrat i verkligheten.  

Det här projektet tycks snarare visa att man bör se I4 som en stor möjlighet 
för framtiden, men en som man gradvis tycks kunna fasa över emot. Den 
modell som presenterats illustrerar i kombination med de olika kategorierna 
av praktiska applikationer hur I4 kan appliceras stegvis där organisationen 
gradvis kan anpassas och på så sätt låsa upp nya steg.  

8.2 Vetenskapligt bidrag 
I4 är som många gånger påpekats ett relativt nytt koncept som ännu inte är 

särskilt väl utforskat varken inom den vetenskapliga litteraturen eller inom 

industrin. Det är dessutom ett område som kopplar ihop många olika 

koncept inom supply chain management-forskning tillsammans med många 

andra forskningsområden. Detta projekt har bidragit till vetenskapen genom 

att sammanfoga flera olika tvärvetenskapliga områden och skapa en mer 

holistisk bild än mycket av det som skrivits om I4 hittills. Ambitionen har 

dessutom varit att skapa en modell som är generell och går att applicera 
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inom många olika typer av företag och organisationer. Ett antal olika 

riskområden har dessutom identifierats som även kan appliceras på 

forskning om digitalisering i stort och inte endast kopplat till I4. 

8.3 Framtida forskning 
Ett antal områden som detta projekt berör skulle kunna vara av intresse för 

djupare forskning och mer uppmärksamhet. Att applicera den modell som 

presenterats och utveckla den mer för att göra den mer användarvänlig för 

företag och dessutom mer vetenskapligt robust är ett sådant område. 

En utvärdering av de kostnader som det skulle medföra att omvandla en 

organisation på det sättet som modellen föreslår skulle kunna vara en 

intressant fallstudie att göra. 

Ytterligare forskning i olika praktiska applikationer kopplade till I4 och hur 

dessa skulle kunna förändra organisationer skulle kunna ge en bild av hur 

mycket värde det finns i att införa I4 fullt ut i relation till att göra det delvis. 

Det kan tänkas att den riktigt stora effekten finns först när ett företag är fullt 

integrerat och arbetar med I4 fullt ut.  

Att analysera frågan om vem som äger data och hur företag bör förhålla sig 

till den är ett område som tycks relativt outforskat. Konkret skulle man 

kunna forska i till exempel hur ett standardavtal för den typen av frågor bör 

se ut.  
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Appendix A – Praktisk modell 

Bakgrund 
Industri 4.0 (I4) eller den fjärde industriella revolutionen är ett koncept som 

lanserades 2011 av en grupp forskare som arbetade på uppdrag av den 

tyska regeringen för att utveckla och säkerställa konkurrenskraften hos den 

inhemska industrin.  

Kort sagt så innebär konceptet en naturlig utveckling av den digitalisering 

som ständigt ökar inom alla delar av samhället. De möjligheter man 

presenterar för tillverkningsindustrin innebär att man kan införa betydligt fler 

mätpunkter i produktionen än vad som idag är standard. Med hjälp av alla 

de nya data man sedan kan samla in öppnas en rad nya möjligheter för 

tillverkningsföretag. Allt från att man kan övervaka maskinhälsa och 

proaktivt motverka produktionsstopp till att man kan digitalisera och 

automatisera uppgifter som planering, operativt inköp och materialstyrning. 

Dessutom öppnas nya möjligheter för integration upp och nedströms i en 

försörjningskedja. Om man är beredd att dela med sig av denna data till 

affärspartners kan man inte bara optimera organisationen i förhållande till 

sig själv utan även med flera produktionsled i åtanke. 

Modellen 
Modellen jag har tagit fram bygger på information som samlats in genom att 

granska den vetenskapliga litteratur som finns rörande konceptet industri 

4.0 och relaterade områden. Modellen är uppbyggd kring 5 olika områden 

som bedömts som extra viktiga för att ett företag framgångsrikt ska kunna 

genomföra ett införande av industri 4.0 och få ut optimal effekt av 

förändringen. 

Modellen är uppbyggd så att kring varje av dessa 5 områden kommer först 

en beskrivning kring vad som anses vara optimalt, efter beskrivningen följer 

ett antal påståenden kring organisationen som utvärderas. Tanken är att 

den/de som fyller i enkäten ska ta ställning till hur väl varje påstående 

stämmer på en fyrgradig skala. Efter varje påstående uppmanas den/de 

som fyller i enkäten att redogöra för hur situationen i den egna 

organisationen ser ut kopplat till påståendet. Kommentera gärna så utförligt 

som möjligt för hur det ser ut på företaget, både utifrån påståendena och 

lämna gärna ytterligare kommentarer kring hur företagets förutsättningar 

ser ut kopplat till hela det beskrivna del-området. Även om ett påstående 

upplevs som svårt att svara på så får du gärna göra ditt bästa utifrån vad 

du vet. 
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Påståenden: Exempel     

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket 
bra 

Här presenteras det påstående som 
den som fyller i enkäten ska ta 

ställning till. 
 

   X 

Kommentarer Här lämnas kommentarer, gärna så 
utförligt som möjligt. Låt inte textboxens 
storlek vara en begränsning! 

 Ytterligare kommentarer: Här lämnas kommentarer som inte är kopplade till ett 
påstående men till området som påståendena tillhör.  
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1. Organisationsstruktur 
Organisationsstruktur syftar i det här fallet till hur ett företags olika 

avdelningar ser ut och hur dessa interagerar med varandra. Hur företaget 

som vill implementera I4 är organiserat är viktigt, dels för att driva igenom 

själva förändringen och dels för att I4 kräver vissa typer av beslutsvägar 

och funktioner för att fungera optimalt.  

En optimal organisationsstruktur för I4 bör vara rörlig och flexibel med 

tydliga och väl inarbetade kommunikationsvägar mellan flera olika delar av 

företaget. Det är dessutom viktigt att det finns en tydlig struktur för hur man 

kan sätta ihop team med olika kompetenser som kan tackla specifika 

problem eller utvecklingsprojekt. För I4 beskrivs det även som viktigt att 

man har en tydlig och öppen kommunikation från företagsledningen till de 

mer operativa delarna av företaget så att alla vet vad förändringen kommer 

att innebära.   

Att uppnå den här typen av öppna kommunikationsvägar med möjlighet till 

diskussion mellan olika avdelningar handlar mycket om att stödja de 

anställda till att lättare kunna ta kontakt och samarbeta med kollegor som 

man tidigare inte haft kontakt med. Man bör även främja en lagkänsla och 

en öppenhet inom organisationen där man både är frikostig med sin egen 

kompetens men även är beredd att ta del av andra kompetenser som finns 

inom företaget.  

Det krävs även att det finns en teknisk möjlighet att kommunicera med och 

ha kontakt med kollegor som kanske inte finns på samma geografiska 

plats. Att kunna söka internt efter en person som har den kompetens man 

behöver för en viss uppgift skulle också kunna underlätta kontakten inom 

organisationen.  
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Påståenden: Organisationsstruktur     

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket 
bra 

Det är vanligt med samarbete mellan 
anställda i företaget som befinner sig på 

olika platser, både geografiskt, 
funktionsmässigt och hierarkiskt. 

 

    

Kommentarer  

De anställda har en tydlig bild över i vilken 
riktning ledningen vill ta företaget och blir 

informerade om vad förändringar kommer 
att innebära för dem. 

 

    

Kommentarer 
 

 

Det finns idag möjlighet för anställda att 
leta upp och kontakta personer inom 

företaget med en specifik kompetens, till 
exempel genom en kompetensdatabas. 

 

    

Kommentarer  

Alla delar av företaget har en gemensam 
bild av hur man arbetar effektivt och det 

finns inga betydande geografiska skillnader 
i den aspekten. 

 

    

Kommentarer  

 Ytterligare kommentarer: 
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2. Kompetenser  
I4 kommer ställa krav på ett antal nya kompetenser som idag antingen inte 

finns alls eller i alla fall inte i den utsträckning som kommer behövas. Det 

rör sig framförallt om en teknisk kompetens när det kommer till 

datainsamling och analysering av data. För datainsamlingen krävs det 

främst att man klarar av att hålla igång och försäkra sig om att det IT-

nätverk som finns fungerar som det ska. Denna uppgift kommer för de 

flesta företag inte skilja sig väsentligt från de uppgifter som IT-avdelningen 

har i dagsläget, antagligen är det istället främst kapaciteten som kommer 

behöva ökas för att göra det möjligt att hantera data i en större del av 

produktionen. Vad som framstår som mer komplext är att bygga upp en 

analytisk funktion som i många företag inte finns alls i den utsträckning som 

kommer att krävas för att få ut maximal effekt av I4.  

Optimalt tycks vara att ha den analytiska kompetensen utspridd över 

organisationen så att enskilda avdelningar kan genomföra den större delen 

av analysarbetet på egen hand. En dedikerad avdelning för dataanalys 

kommer antagligen att behövas ändå, framförallt på stora företag, men 

denna bör vara fokuserad på att utbilda och stödja resten av organisationen 

i analysverktygen och inte i första hand genomföra själva analyserna.  
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Påståenden: Kompetenser     

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket 
bra 

Det finns idag en bred kompetens för 
dataanalys på flera olika ställen inom 

organisationen.  
 

    

Kommentarer  

Vi har idag en dedikerad avdelning för 
dataanalys. 

 

    

Kommentarer  

 Ytterligare kommentarer: 
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3. Affärsmodellen 
I4 kommer innebära nya förutsättningar som kan göra gamla affärsmodeller 

ineffektiva. En av dessa är att tillverkningen måste vara mer flexibel än vad 

den är i dagsläget. Detta kommer ställa högre krav på att företag ständigt 

utvecklar sina produkter och ligger i framkant med det senaste eftersom 

produktlivscykler förutspås bli allt kortare i framtiden. Detta är främst 

applicerbart för företag som verkar i teknikintensiva branscher där man inte 

bygger upp långvariga relationer till sina kunder, och där kunden utan 

vidare kan byta leverantör.  

Att uppnå den typen av flexibilitet är främst en ledningsfråga. Det vill till att 

man från företagsledningens håll ständigt är beredd att ompröva sättet man 

arbetar på och att man har ögonen på hur konkurrenterna agerar för att inte 

riskera att hamna på efterkälken. Företagen uppmanas specialisera sig och 

se till vilka som är ens främsta konkurrensfördelar och förädla dessa 

samtidigt som man är beredd att outsourca kompetenser som ligger utanför 

dessa till leverantörer. 

Företag förutspås i allt högre grad köpa in maskintimmar som en tjänst 

snarare än att man köper in tillverkningsutrustning som en vara. Detta 

bidrar även till flexibiliteten och möjligheterna att snabbt skala upp eller ner 

produktionen eller lägga om den helt utan att det får samma ekonomiska 

konsekvenser som tidigare då man bundit upp kapital i stora 

engångsposter när man byggde upp sin produktion. Denna utveckling spär 

ytterligare på möjligheten och antagligen också nödvändigheten i att hela 

tiden ompröva affärsmodellen och se till att hänga med i utvecklingen. 

Det är svårt att precisera hur en optimal affärsmodell skulle se ut eftersom 

den är så företagsspecifik. Generellt kan sägas att den bör vara flexibel och 

ständigt omprövas och utvärderas. Det tycks vara viktigt att dessutom 

verkligen försöka att tänka kreativt och vara beredd att röra sig utanför 

både det egna företaget och den egna branschen för inspiration.  
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Påståenden: Affärsmodellen     

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket 
bra 

Vår affärsmodell är föränderlig och 
flexibel.  

 
 

    

Kommentarer  

Det finns en kultur på företaget där vi 
inte är rädda för att ifrågasätta på 

vilket sätt vi tidigare gjort saker.  
 

    

Kommentarer  

Det finns en struktur i företaget som 
gör att de anställdas idéer tas tillvara 

på i organisationen.  

    

Kommentarer  

 Ytterligare kommentarer: 
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4.  IT-struktur 
Det är viktigt att det är möjligt för de delar av företaget som arbetar med 

dataanalys att det är lätt och smärtfritt att få tag i alla data och att dessa 

data dessutom är kompatibel med de system som man använder för sin 

analys. Systemet bör vara kontinuerligt för hela organisationen där alla 

kommer åt samma system och alla delar av företaget därför arbetar med 

samma data. För att öppna så många möjligheter som möjligt för de 

anställda bör data vara tillgänglig och ständigt uppdaterad för alla 

användare som har tillgång till systemet. Det är även viktigt att man har 

tillgång till data från andra delar av organisationen så att man kan dra 

lärdomar av hela företagets datamängd. 

De analyssystem som verkar för att analysera data kommer att skilja sig 

väsentligt mellan olika företag beroende på hur verksamheten ser ut och 

vilka olika funktioner som är viktiga. Generellt kan sägas att det är viktigt att 

analysplattformen är flexibel så att idéer från de anställda går att 

genomföra på ett smidigt sätt.  
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Påståenden: IT-struktur     

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket 
bra 

Vi har i dagsläget ett system som 
samlar in data och lagrar denna i ett 

gemensamt system som anställda från 
olika delar av organisationen har 

tillgång till. 

    

Kommentarer  

De analysverktyg som de anställda har 
tillgång till är flexibla och täcker in alla 

de funktioner som efterfrågas.  

    

Kommentarer  

Det finns idag IT-infrastruktur (nätverk) 
i all tillverkning som gör det möjligt att 
om man så önskar samla in data från 

alla delar av vår produktion. 

    

Kommentarer  

 Ytterligare kommentarer: 
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5.  Samarbeten 
För att uppnå den fulla potential som I4 erbjuder tycks det vara en 

nödvändighet att inte bara arbeta internt utan även samverka upp- och 

nedströms med sina leverantörer och kunder. Att inte bara kunna optimera 

den egna verksamheten utan även få med sig hela eller i alla fall delar av 

försörjningskedjan medför helt nya möjligheter.  

Det kommer vara viktigt att bygga upp starka samarbeten och att ha en 

portfölj med företag som man har avtal med vilket förenklar samarbetet. Att 

bygga upp en sådan portfölj med leverantörer är därför ett viktigt initialt steg 

när det kommer till att börja applicera I4 på den egna försörjningskedjan.  

Att behålla spårbarheten i en produktion som är utspridd på flera företag 
beskrivs som viktigt för att man ska kunna hantera kvalitetsproblem. Hur 
detta bör göras i praktiken är en fråga som varje företag själva måste ta 
ställning till, frågans komplexitet kommer även att variera rejält mellan olika 
branscher, men generellt kan sägas att det är viktigt att ta med den typen 
av överväganden i beräkningarna när man utvecklar sina samarbeten.  
Det optimala tycks vara att man har väl definierade och effektiva 

kommunikationsvägar för datautbyte. Till vilken grad man väljer att dela 

med sig av data tycks vara en bedömningsfråga beroende på vilka fördelar 

man förväntar sig kunna dra i relation till de risker som öppenheten innebär. 

Generellt kan sägas att dessa samarbeten bör vara långsiktiga, väl 

definierade och stabila för att utbytt data ska kunna få så stort genomslag 

på den egna produktionen som möjligt.  
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Påståenden: Samarbeten     

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket 
bra 

Vi har idag generellt djupa och 
långsiktiga samarbeten med våra 

leverantörer. 
 

    

Kommentarer  

Vi har redan idag ett visst datautbyte 
i vår försörjningskedja. 

 

    

Kommentarer  

Våra samarbetsavtal med 
leverantörer är alltid tydligt 

definierade gällande datautbyte.  
 

    

Kommentarer  

 Ytterligare kommentarer: 
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Appendix B – Vetenskaplig grund för Modell 
Tabell över artiklar som ligger till grund för modellen som presenteras i 

rapporten. 

Källa Organisations
struktur 

Kompetenser Affärsmod
ell 

IT-struktur Samarb
eten 

Lasi et al. (2014) X  X X  

Porter & 
Heppelmann 
(2015) 

X X X  X 

Lee et al. (2014)    X  

Wang et al. 
(2016)  

   X  

Zhou et al. (2015)    X  

Bono & Pillsbury 
(2016)  

   X  

Vollarth et al. 
(2012)  

X X   X 

Geissbauer et al. 
(2016) 

X  X X  

Bollard et al. 
(2017) 

X  X   

Lu (2017)   X    

Kamalahmadi & 
Parast (2016) 

    X 

Smith et al. 
(2007)  

    X 

Jacob (2017)    X X 

Schroeder (2016)   X  X  

Baldassarre et al. 
(2017)  

    X 

Schuh et al. 
(2017) 

X X X X X 

Catlin et al. 
(2018) 

X     

Bauer et al. 
(2016) 

 X X X X 

Heynitz & 
Bremicker (2016)  

 X  X  

Gröger (2018)     X  

Pinzone et al. 
(2017) 

 X    

Nagy et al. (2018)   X   

 


