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Abstract 
 
The powerful digitization and development of technologies is a fact. As a result, companies 
are facing the fourth industrial revolution in history; Industry 4.0. To remain competitive, 
it is important for companies to assimilate Industry 4.0 and its technologies, especially 
within manufacturing. Industry 4.0 offers numerous opportunities, but the implementation 
also comes with some challenges that should be taken into account for a successful transition. 
The aim of this study is to create an understanding of what Industry 4.0 can offer for 
companies and their manufacturing processes, and which challenges and opportunities that 
may be involved. This study has been based on research of the phenomenon Industry 4.0 as 
well as data collection from semi-structured interviews with employees of an industrial 
manufacturing enterprise.  

The result of the study can be divided in to 4 separate conclusions that should be taken  
into account when implementing Industry 4.0. First of all, the company must have a 
customized strategy to embrace the implementation into their existing structure. Secondly, 
it is important that all employees are informed and involved about the new procedures to 
increase understanding as well as motivation. Thirdly, it is important that existing 
techniques and digital tools within the company are adapted for a transition to Industry 4.0, 
and they must also have a common standard to facilitate for data management. Finally, if 
these three areas listed above are taken into account, the implementation of Industry 4.0, 
can provide real-time information and understanding that contribute to a better overview 
of the manufacturing, the quality, the efficiency, the work tempo, as well as any problems 
and downtime. Industry 4.0 also allows for businesses to create a more flexible production 
and give a good insight and control over the business, including better decision. On top of 
that, it also cuts the energy consumption as well as many other expenses. Overall, Industry 
4.0 offers companies an opportunity to potentially become leading in the global market. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle är digitaliseringens och teknikens kraftiga utveckling ett faktum och 
organisationer står inför utmaningen att ständigt hålla sig uppdaterade och 
konkurrenskraftiga. Mängden datorkraft fördubblas var 18:e månad enligt Moores lag, 
vilket ger en exponentiell kurva för teknikens utveckling. Idag befinner sig samhället i vad 
som kallas för den fjärde industriella revolutionens upptakt vilket innebär att 
organisationer står för nya tekniska och organisatoriska förändringar (Brynjolfsson & 
McAfee, 2015). Som ett resultat av den tekniska utvecklingens hastighet förväntas det vara 
svårare att lösa utmaningar, samt ta del av de förmåner som den fjärde industriella 
revolutionen möjliggör, detta i jämförelse med vad man upplevt i tidigare industriella 
revolutioner (Morrar, Arman & Mousa, 2017).  

De tre första industriella revolutionerna sträckte sig över nästan 200 år, där allt från 
tillkomsten av ångmotorer, vattenkraft och mekanisering, till massproduktion och 
användning av datorer, informationsteknologi och automation i tillverkningsprocesser 
inkluderas. Idag har den fjärde industriella revolutionen tagit form vilket bland annat 
innebär att maskiner och teknisk utrustning kan kommunicera med varandra och 
omgivningen med hjälp av sensorer och molnbaserade tjänster, samt själva samla in och 
bearbeta data. (Morrar et al., 2017) 

Precis som teknikens utveckling förväntas även fenomenet Internet of  Things (IoT) växa 
exponentiellt då det år 2020 kommer vara minst 20 miljarder uppkopplade objekt 
(Westergren, Saarikko & Blomquist, 2017b). Konceptet IoT myntades för första gången av 
Kevin Ashton år 1999 då han använde det för att benämna kommunikationssystem 
bestående av datorer och sensorer (Gierej, 2017). IoT kan beskrivas som ett paraplybegrepp 
och innebär att smart teknik, som sensorer, datorer och molntjänster kan kombineras med 
och byggas in i till exempel maskiner och hushållsapparater. På detta sätt möjliggörs 
insamling, bearbetning och utbyte av kontextspecifika data i realtid, samt för fysiska objekt 
att kommunicera med varandra och kunna ta gemensamma beslut (Westergren et al., 
2017b; Gierej, 2017; Ghobakhloo, 2018; Marr, 2015). 

Då maskiner och annan apparatur kommer kunna kommunicera och interagera med 
varandra och omgivningen genom utbyte av data förväntas dessa bli aktiva deltagare i såväl 
sociala processer som i informations- och affärsprocesser. Målet med IoT är att möjliggöra 
för föremål att ansluta var som helst, när som helst och med vad eller vem som helst som 
nyttjar ett nätverk eller en tjänst (Morrar, Arman & Mousa, 2017). Man prognostiserar att 
IoT kommer transformera hela marknaden och på så vis innebära ökad innovation, 
produktivitetsvinster och även ekonomisk tillväxt. För att organisationer ska kunna hänga 
med i denna omvälvning på marknaden måste en ny affärslogik i kombination med 
anpassade strategier antas så att teknikens egenskaper tillvaratas på ett optimalt sätt. 
Implementering av IoT kan för en organisation bland annat innebära att tjänster 
digitaliseras och på så vis leder till effektivitet och nytt värdeskapande (Westergren et al., 
2017b). 

IoT blir alltmer integrerat i verksamheter och nu krävs proaktiva beslut så att industrin 
och samhället kan möta verkliga framtida behov i dess digitalisering (Leifland, 2019, 13 
februari). Inom den fjärde industriella revolutionen har begreppet IoT utvecklats 
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ytterligare och fokus har hamnat på industrin. Fenomenet benämns Industrial Internet of 
Things (IIoT), eller Industri 4.0 och härstammar från Tyskland. Morrar et al. (2017) 
beskriver Industri 4.0 som data och tjänster som kommer att förändra framtida 
produktion, logistik och arbetsprocesser. IIoT baseras alltså på samma principer som IoT 
men lägger istället sitt fokus på anslutning av maskiner, robotar och annan utrustning inom 
industrisektorn. Fenomenet handlar främst om kommunikation mellan maskiner, 
Machine to Machine (M2M) men också de autonoma processer som baseras på utbytet av 
information mellan maskinerna i realtid (Gierej, 2017).  

Fenomenet IIoT introducerades 2011 och tros vara ett betydande fenomen bland 
industrier och organisationer oavsett om de önskat det eller inte. Precis som att internet 
skapade en stor osäkerhet hos konsumenterna under 90-talet och senare framträdde som 
ett dominerande tekniskt fenomen så är Industri 4.0 en potentiell succé snarare än en hype. 
Således måste alla tillverkningsföretag ta sig an denna industriella revolution för att kunna 
vara fortsatt ledande i den konkurrensutsatta marknaden (Ghobakhloo, 2018). Dock 
kvarstår frågor kring vad IIoT kräver för tekniker och metoder, samt vilka utmaningar och 
värden det medför.  

1.1 Problemformulering 
Trots att utvecklingen av digitala verktyg och tekniker går fort framåt, framförallt 
utvecklingen av IoT och Industri 4.0, kan organisationer inom industrin enligt professor 
K. Främling (personlig kommunikation, 12 mars 2019) fortfarande anses vara relativt 
konservativa och har inte riktigt anammat de verktyg och tekniker som tillhandahålls ute 
på marknaden. Detta kan således innebära utmaningar för organisationer inom denna 
sektor att hänga med i utvecklingen och därmed också att ligga i framkant. Verksamheter 
inom tillverkningsindustrin står inför svårigheter när det kommer till att förstå Industri 
4.0 och att identifiera de steg som krävs för övergången mot fenomenet (Ghobakhloo, 
2018). Den fjärde industriella revolutionen ställer nya krav på organisationer inom 
industrin och kan därför ses som överväldigande att ta sig an, verksamheter behöver 
således få en ökad förståelse för fenomenet och vad det innebär för dem i form av 
möjligheter och utmaningar.  

1.2 Syfte & Frågeställning 
I överensstämmelse med ovanstående problemformulering syftar studien till att skapa 
förståelse för vilka krav som Industri 4.0 ställer på organisationer inom industrin och vad 
en sådan digital transformation kan innebära. För att undersöka detta utgår studien från 
följande frågeställning: 
 
● Vilka möjligheter och utmaningar medför övergången mot Industri 4.0 för 

verksamheter som står inför denna digitalisering? 
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2. Relaterad forskning 
Nedan återfinns en djupare beskrivning av fenomenet Industri 4.0, därefter presenteras 
Ghobakhloos (2018) modell för strategisk vägledning, vilket har använts som ramverk 
under studien för att få en djupare förståelse av vilka steg verksamheter behöver genomgå 
för lyckad implementering av IIoT. Värden och utmaningar som detta kan innebära 
presenteras löpande under hela avsnittet.  

2.1 Industri 4.0 
Industri 4.0 och den tillgänglighet som fenomenet medför är enligt Ghobakhloo (2018) inte 
längre en framtida trend, många ledande organisationer har redan infört detta som en 
central del i strategin och de verksamheter som inte gjort det har möjligheten att dra nytta 
av de konkurrensfördelar som dessa organisationer åstadkommit.  

Industri 4.0 kallas ofta för Industrial Internet of Things (IIoT) och behandlar industriell 
tillämpning av fenomenet IoT. IIoT handlar inte bara om nätverket av de fysiska objekten 
utan innefattar också digitala representationer av objekt, processer och infrastruktur, 
bland annat 3D-modeller av maskiner. IIoT erbjuder en bättre synlighet och inblick i 
verksamheten och dess tillgångar genom integration av sensorer, mjukvara, molntjänster 
och lagringssystem. Fenomenet bygger även på filosofin att smarta maskiner överträffar 
människor genom deras förmåga att på ett noggrant och stabilt sätt fånga och behandla 
data. Vidare visar industriella rapporter att IIoT har en stor potential vad gäller 
förutsägande av service, hållbar tillverkning, produktkvalitet och energieffektivisering. 
(Ibid., 2018) 

Studier gjorda av Nagy, Oláh, Erdei, Máté & Popp (2018) visar att Industri 4.0. har störst 
inverkan på organisationers produktion och tillverkning. Sensorer byggs in i maskiner, 
samt övervakar produktionsprocesser och indikerar avvikelse (Marr, 2015). Om en maskin 
eller robot behöver underhållas, repareras eller om det uppstår ett driftstopp kan 
sensorerna informera om detta. Sensorer kan även spåra arbetstempo och rapportera om 
det upptäcks en paus, samt användas för att upprätthålla produktionslinjens tillstånd. 
Ghobakhloo (2018) benämner detta som en smart fabrik vilket kännetecknas av en mycket 
produktiv tillverkningsmiljö av anslutna och intelligenta maskiner. Han menar att 
tillverkningsprocesserna effektiviseras genom automatisering och självoptimering och att 
den smarta fabriken är ett integrerat tillverkningssystem där de fysiska resurserna 
kommunicerar med varandra och människor via IIoT. När insamlad data sedan 
tillgängliggörs genom nätverksanslutning kan omfattande programvaror användas för att 
optimera vad som helst (Gierej, 2017). IIoT handlar även om digitalisering av hela 
produktionsprocesser, vilket uppstår när maskiner ingår i ett sammanhängande nätverk, 
helst ett välanpassat och flexibelt tillverkningssystem. Flexibilitet underlättar för 
implementering av nya maskiner och på så vis kan man enkelt bredda nätverket. Vidare 
innebär IIoT även att organisationen använder sig av tekniska verktyg för att tillhandahålla 
en klar och tydlig uppsikt över produktionens alla processer och steg, samt kunna se var i 
tillverkningsprocessen man befinner sig (Nagy et al., 2018).  

I och med den digitala transformationen som Industri 4.0 medför utmanas inte bara 
verksamheters möjligheter för innovation utan det ställs även krav på saker som nya 
strategier, organisationsmodeller, tillverkningstekniker, personalfrågor och säkerhet 
(Ghobakhloo, 2018; Westergren et al., 2017b). Att teknik idag är en integrerad del av 
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organisationer är ett faktum och som nämnt följer tekniken och digitaliseringen en 
exponentiell utvecklingskurva (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Många företag välkomnar 
den nya tekniken med öppna armar och Westergren, Saarikko & Blomquist (2017a) menar 
att anslutna enheter har fångat mycket uppmärksamhet bland företag. Ghobakhloo (2018) 
menar dock att Industri 4.0 ofta kan ses som överväldigande och det är vanligt att 
verksamheter därför undviker denna resa mot digitalisering på grund av rädsla att inte ha 
de tekniska eller organisatoriska förutsättningar som krävs. Organisationer behöver 
därmed utveckla en strategisk färdplan för att på ett effektivt sätt visualisera och förstå 
varje steg och beslut som de behöver gå igenom för att underlätta övergången till Industri 
4.0 (Ibid., 2018). 

2.2 Strategisk vägledning för IIoT 
För att vidare redogöra för tidigare forskning inom ämnesområdet används Ghobakhloos 
(2018) modell för strategisk vägledning mot Industri 4.0 som teoretiskt ramverk. Modellen 
i sin helhet återfinns i bilaga 1. Hans modell Strategic roadmap toward Industry 4.0 
innefattar sex steg vars syfte är att fungera som en guide för verksamheter vad gäller 
övergången till Industri 4.0. Däremot menar han att det inte finns någon strategi som 
passar alla organisationer vilket innebär att färdplanen bör utformas utifrån företagets 
kärnkompetenser, prioriteringar, budgetar och mål. I och med detta, samt till följd av 
studiens avgränsningsområde har fokus endast legat på modellens första (Strategic 
Management), tredje (Human Resource strategy), fjärde (IT maturity strategy) och femte 
(Smart manufacturing strategy) steg, vilket de fyra kommande delarna är strukturerade 
utifrån. Det andra (Marketing strategy) och sjätte (Smart supply chain management 
strategy) steget uteslöts då dessa inte upplevdes relevanta för avgränsningsområdet.  

2.2.1 Strategi 
Det första steget i den strategiska färdplanen kring övergången till Industri 4.0 är enligt 
Ghobakhloo (2018) strategisk översikt. Verksamheten bör börja med att forma både 
kortsiktiga och långsiktiga syften med Industri 4.0. Dessa borde dessutom formas inom en 
tidsbaserad plan och beskriva var företaget är, vart det är på väg och hur det ska ta sig dit, 
samt utformas utifrån de redan förutbestämda visioner och planer som Industri 4.0 
medför. Även Westergren et al. (2017a) talar om vikten av att ha uttalade syften med 
fenomenet, de menar att många företag startar IoT-projekt utan att veta för vilket ändamål 
datan ska samlas in. Vidare påpekar de att en lyckad tillämpning kräver att verksamheten 
vet vart den siktar.  

Enligt Ghobakhloo (2018) kräver digitalisering och Industri 4.0 en engagerad ledning 
och grundläggande resursfördelning. Att utnämna ett specifikt team som hanterar och 
leder den digitala transformationen mot Industri 4.0, samt integration av redan befintliga 
system och infrastruktur är därför av stor betydelse. Alla organisationer har inte tillräcklig 
IT-mognad för att ta sig an Industri 4.0, och det är inte alla tillverkningsföretag som har 
tillräckligt stor IoT-baserad produktion för att upprätthålla sin konkurrenskraftiga 
position på den globala marknaden. Företaget och framförallt det utnämnda teamet bör 
skapa en detaljerad projektplan kring övergången till Industri 4.0. De bör kolla på varje fas 
inom den och kartlägga dess egenskaper, samt vidare genomföra en omfattande analys av 
kostnader och fördelar förknippade till varje fas. I och med detta bör funktionella behov 
och prioriteringar som krävs av övergången till Industri 4.0 identifieras (Ibid., 2018).  
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Marr (2015) påpekar vikten av att en organisation har en strategi, samt mål och visioner 
för att få en tydlig bild av vart man är på väg och vart man vill komma med hjälp av 
organisationens strategier. Westergren et al. (2017b) menar att de verktyg som idag 
används för att skapa strategier inte är anpassade för en digital övergång då tekniken är 
under ständig utveckling och innebär större osäkerhet. En strategi där målet är att bli 
anpassningsbar är således mest lämpad för den oförutsägbara förändringen som tekniken 
medför. Företaget bör även besluta om de ska vara ledare eller efterföljare, samt ta med 
risker och osäkerheter i beaktning.  

2.2.2 Resurser & Kompetenser  
Att Industri 4.0 resulterar i en grundläggande förändring av arbetsfördelningen mellan 
människor och maskiner är något som är väl överenskommet enligt Ghobakhloo (2018). 
Experter tror att kompetenta medarbetare är bland de viktigaste framgångsfaktorerna för 
digitalisering och då Industri 4.0 sammanfogar de verkliga och virtuella världarna genom 
den moderna teknikens trender, som Cyber-physical systems (CPS), IIoT, robotar och 
simulering, kräver detta god förståelse och relevanta tekniska kvalifikationer från de 
anställdas sida. För att lyckas med övergången mot Industri 4.0 är det första steget inom 
resurs och kompetens därför att göra en bedömning av personalens kompetens för 
fenomenet. Verksamheten måste noggrant bedöma kompetensen hos de anställda och 
identifiera de digitala färdigheter som de har för att därefter kunna kartlägga vilka 
kompetenser som företaget för närvarande saknar. Även om verksamheten är expert i sitt 
område kräver hantering av data expertis i saker som filtrering och analys av stora mängder 
data därmed det menar Westergren et al. (2017a) att verksamheten måste fundera över vad 
den strävar efter och vem som kan hjälpa den att nå dit.  

Även om de nuvarande anställda kanske inte har den fullständiga kompetensen som 
krävs för att fungera i en digitaliserad fabrik, är de fortfarande väl medvetna om företagets 
tillvägagångssätt, normer och arbetsplatskultur. De befintliga medarbetarna har således en 
stor fördel och man bör börja med att träna och utbilda dem kring de nödvändiga 
färdigheter som krävs och anpassa dem professionellt till den kommande tekniken och 
rutinerna. Alla anställda bör exempelvis gå en betydelsefull utbildning kring datorer och IT 
givet att deras reella arbete gradvis kommer att integreras med den virtuella. En viss aspekt 
av Industri 4.0 kräver dock avancerad kompetens som datorteknik, och alla färdigheter kan 
inte undervisas på plats. Företag inom tillverkningsindustrin behöver därmed utföra en 
detaljerad kostnads- och nyttoanalys av olika mänskliga resurser, samt placera nya 
talanger där det behövs. Digitaliseringens och teknologins utveckling fortlöper i 
exponentiell takt, detta innebär att verksamheter bör leta efter personer som är 
mångkvalificerade och flexibla nog att anpassa sig till all typ av teknik som kan utvecklas i 
och med Industri 4.0. (Ghobakhloo 2018) 

Medarbetarnas inställning till teknik, motivation och övergripande arbetsnöjdhet är 
viktiga faktorer för att med framgång implementera ny teknik på en arbetsplats. Att 
arbetskraften åldras kan uppfattas som ett problem då äldre oftast anses ha svårare att lära 
sig, men detta har dock visat sig vara ett felaktigt antagande. Den oupphörliga 
teknikutvecklingen innebär problem då äldre medarbetare oftast har en mer negativ attityd 
vilket gör det svårare att ändra på deras beteende. Det är därför viktigt att ledare 
informerar, samt motiverar anställda om kommande förändringar. Detta kan underlättas 
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genom att involvera de anställda i arbetet kring implementationen, vilket kan leda till att 
de förstår värdet och syftet med förändringen. Således kan motivationen till utveckling och 
anpassning öka. För att detta ska uppnås är det bland annat av vikt att medarbetarna 
upplever att de besitter rätt kompetenser, har bra relation och kommunikation med ledare 
och andra medarbetare, samt en upplevelse av kontroll. På så vis kan negativa attityder och 
stress över förändringen minskas. Att på detta sätt motivera sina anställda kan även 
innebära att en uppfattning om att den nya tekniken är något som leder till positiva följder. 
(Elias et al., 2012; Mankin, 2009; Deci, Olafsen & Ryan, 2017; Clarke & Cooper, 2004; 
Ajzen, 1991) 

2.2.3 IT-mognad 
Ghobakhloo (2018) hävdar att IT-styrning är en av de svagaste aspekterna inom 
organisationer. Som det första steget inom IT-mognad bör verksamheter därför se till att 
en IT-ledningsgrupp finns på plats för att göra upp en strategi, samt budgetera, genomföra, 
kontrollera och rapportera IT-projekt utifrån kraven för övergången mot Industri 4.0. 
Detta är även något som Norfolk (2005) menar är av vikt då man inte har kontroll över sitt 
företag om man inte har kontroll över sina IT-resurser. IT-ledningsgruppen bör därför 
utföra en detaljerad analys av befintlig IT-infrastruktur, som nätverk, hårdvara, mjukvara, 
sensorer och styrenheter, samt identifiera det mest meningsfulla tillvägagångssättet att 
använda tekniken som stöd i övergången till Industri 4.0. IT-ledningsgruppen kan på detta 
sätt kartlägga olika delar inom verksamheten där nätverk och integration behövs, samt när 
befintlig IT-infrastruktur inte stödjer digitalisering. Utifrån detta kan gruppen sedan 
formulera och genomföra nödvändiga utvecklingsstrategier för de områden som kräver 
förändring (Ghobakhloo 2018).  

Den framväxande informationstekniken, som IoT, Big Data och molntjänster, 
tillsammans med annan teknik, hjälper enligt Wang, Wan, Zhang, Li, och Zhang (2016b) 
till att implementera den smarta fabriken i Industri 4.0. De menar att de smarta 
maskinerna och den informationsöverförande tekniken kan genom sensorer, lagring och 
nätverk kommunicera och förhandla med varandra för att anpassa sig för en mer flexibel 
produktion. Enligt Ben-Daya, Hassini och Bahroun (2017) och Wang, Wan, Li och Zhang 
(2016a) är det framförallt några tekniker som bör tillämpas för nyttjande av IoT inom 
industrin, Radio-frequency identification-taggar (RFID-taggar), Wireless sensor network 
(WSN), Industrial wireless network (IWN), molntjänster och IoT-enheter. RFID-taggar 
tillåter identifiering, spårning och överföring av information från produkter eller maskiner 
och med stöd av industriella nätverk kan dessa smarta enheter sammankopplas med 
varandra och Internet (Ben-Daya et al., 2017; Wang et al., 2016a). Dessutom menar Wang 
et al. (2016a) att detta tillsammans med molnlagring möjliggör skalbar databehandling och 
lagringsutrymme on demand för analys av Big Data. Enligt Ben-Daya et al. (2017) är WSN 
ett nätverk som utgörs av en uppsättning sensorer för att övervaka och spåra olika 
maskiners och robotars status, till exempel lokalisering, rörelser och temperatur. Sensorer 
kan användas i många syften, förutom ovan nämnda funktioner kan de även övervaka 
tryck, flöden, ljudnivå, luftföroreningar, förflyttningar, hastighet och fuktnivåer. WSN kan 
även kommunicera och samarbeta med RFID-taggar. Istället för WSN hävdar dock vissa 
forskare att industriföretag borde använda sig av IWN (Li, Li, Vasilakos, Lai och Wang, 
2017; Wang et al., 2016a). IWN är, precis som WSN, ett nätverk som möjliggör 
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kommunikation mellan enheter och förbinder dem med molnet, samt ger flexibla trådlösa 
kopplingar. Det antas därför vara en viktig del inom en smart fabrik (Wang et al., 2016a). 
Li, Li, Vasilakos, Lai och Wang (2017) menar att till skillnad från WSN är IWN bättre 
anpassad för industrimiljöer då nätverket är skapat för att klara av tuffare miljöer som till 
exempel lokaler för produktion. IWN erbjuder även snabbare och därmed mer pålitlig 
realtidsinformation, bättre möjligheter för mobilitet och flexibilitet, samt bättre kapacitet 
i form av bättre och bredare kommunikationsmöjligheter (Li, Li, Vasilakos, Lai och Wang, 
2017).   

Molntjänster är en internetbaserad plattform där en pool av olika datorresurser kan 
delas och nås på begäran, on demand. Molntjänster är avgörande vid implementering av 
IoT på grund av den stora volymen data som genereras av IoT-enheter, och behovet av att 
all data ska kunna lagras och analyseras med hjälp av datorer i hög hastighet. Således 
möjliggörs realtidsinformation och effektivt beslutsfattande. Molntjänster hjälper även till 
att överföra och säkra data från IoT-enheter till Enterprise Resource Planning system 
(ERP) och Business intelligence-mjukvara genom att tillhandahålla information för 
beslutsfattande i realtid. (Ben-Daya et al., 2017; Wang et al., 2016b) 

Trots att IoT-teknik och molnlagring möjliggör åtkomst oavsett geografisk lokalisering 
innebär detta även att intrång och angrepp kan komma från hela världen (Westergren et 
al., 2017b). Den mest kritiserade delen av molnlagring är därför dess säkerhet (Armbrust, 
Fox, Griffith, Joseph, Katz, Konwinski, ... & Zaharia, 2010). Gupta, Seetharaman & Raj, 
2013) menar däremot att just säkerheten gällande molnlagring både kan se som en fördel 
och en nackdel. Att koppla upp sina produkter mot IoT-plattformar innebär större risk för 
olika typer av intrång, bland annat kan känslig data kommas åt, samt system bli utsatta för 
angrepp utifrån (Westergren et al., 2017b). Även Armburst et al. (2010) menar att moln-
användare står inför säkerhetshot både inuti och utifrån molnet. Westergren et al. (2017b) 
menar att det är av vikt att organisationen är medveten om dessa risker och att man inte 
bara skyddar organisationen, utan även de anställda. Det är vanligt att första steget mot 
riskmedvetenhet är att kartlägga information som behandlas och vad konsekvenserna kan 
bli om utomstående kommer åt den för att kunna konkretisera olika hotbilder. Man kan 
även kartlägga de värden och funktioner som anses viktigast. Ett mycket känsligt system 
rekommenderas dock att inte alls kopplas upp mot internet (Westergren et al. 2017b).  

Big Data kallas ibland för hjärtat av den smarta revolutionen. Allt vi gör idag lämnar 
digitala spår, data, vilket man kan dra nytta av genom att analysera för att till exempel blir 
mer medveten om en organisations prestationer. Företag har idag tillgång till stora volymer 
av data men värdet ligger inte i volymen utan hur de kan tillvarata insamlad data för att på 
så sätt skapa värde. Big Data möjliggör bland annat för organisationer att tillvarata semi-
strukturerad och ostrukturerad data vilket är data som är svår att direkt placera in i rader 
och kolumner för analysering, till exempel bilder, videos, webbsidor och sensordata. (Marr, 
2015) 

Enligt Ghobakhloo (2018) möjliggör virtualisering för vad som kallas en digital tvilling 
genom att kombinera sensordata som samlats in från den fysiska världen. Den virtuella 
tvillingen i en smart fabrik skulle bland annat kunna göra det möjligt för processingenjörer 
och designers att förbättra befintliga processer eller optimera produktionen utan att störa 
de fysiska processerna. Den digitala tvillingen av en smart produkt kan dessutom göra det 
möjligt för tillverkare att ha ett komplett digitalt fotavtryck av sina befintliga eller 
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kommande produkter under hela deras livscykel, från design och utveckling till produktens 
slut. Även Koulamas och Kalogeras (2018) nämner detta och menar vidare att en digital 
tvilling ger tillgång till realtidsinformation om de fysiska objekten och tillgår historisk data 
som kan användas för att förebygga underhåll och därmed minska underhållskostnader 
och driftstopp. För att detta ska vara möjligt hävdar dock Ghobakhloo (2018) att 
verksamhetens potential för realtid en avgörande del, vilket i sin tur är beroende av god 
nätverksuppkoppling.  

På grund av den explosiva tillväxten av datatrafik via mobilnät drivs samhället mot den 
femte generationens (5G) mobila, trådlösa nätverk. 5G förväntas möjliggöra en mängd nya 
applikationsgrupper, däribland IoT och industriell automation. Utvecklingen från 4G till 
5G kommer omfatta hela trådlösa nätverket och kommer förutom enorma hastigheter och 
kapaciteter även kunna öppna upp för nya affärsmöjligheter och nya inkomstkällor. Medan 
en standardisering av nätverket och tidiga försök pågår planeras 5G att kunna tas i bruk 
kring år 2020. 5G förväntas möjliggöra för bland annat massive machine-type 
communication (MTC) och critical MTC. Massive MTC innefattar alla typer av anslutna 
enheter, bland annat mätare och sensorer, vilket möjliggör för användning av IoT med ett 
stort antal enheter anslutna till internet via flera nätverk. Detta kan bland annat underlätta 
för fjärrövervakning av maskinutrustning, samt minska energianvändningen och utgifter. 
Dock kräver detta att det finns stöd för ett stort antal anslutna enheter, mycket bra 
täckning, samt en lång batterilängd. Critical MTC omfattar maskin-till-maskin-
kommunikation, vilket kräver extrem snabb svarstid för att få rätt information i realtid, 
samt en hög tillförlitlighet. Exempel på sådan teknik är till exempel industriell automation, 
samt robotteknik. I och med 5G kommer även säkerhet och andra vägar till kommunikation 
garanteras. (Shankaranarayanan & Ghosh, 2017; Vannithamby & Talwar, 2017) 

Nyckeln till framgång med övergången till Industri 4.0 är enligt Ghobakhloo (2018) 
möjligheten för alla komponenter inom en smart fabrik att kommunicera med varandra på 
fältnivå, i realtid och med en intelligent funktionalitet som samlar in data, tolkar den och 
ger meningsfull insikt till ledningssystemet. Men i verkligheten kommer maskiner, 
utrustning och robotar från olika leverantörer, har olika tekniska egenskaper och olika 
kommunikativa arbetssätt. Därför behöver befintlig och nyligen tillförd IT-infrastruktur 
vara harmoniserad och integrerad så att alla komponenter i den smarta fabriken är 
sammankopplade och driftskompatibla (Ghobakhloo, 2018). 

En gemensam standard för kommunikation och ett standardiserat språk för utbyte av 
information bland olika komponenter är något som kan vara en utmaning inom Industri 
4.0. Även om IIoT ger en miljö där fysiska enheter är inbyggda i elektroniska system och 
upptäcker, övervakar, kontrollerar och interagerar med varandra via olika 
nätverksgränssnitt saknar IIoT ett universellt tillämpningsprotokoll vilket hindrar en 
samlad integration mellan maskiner och komponenter som kommer från olika 
leverantörer. Att se över standard skulle enligt Ghobakhloo (2018) kunna underlätta 
kommunikationen bland heterogena komponenter inom den smarta fabriken. Även Nagy 
et. al, (2018) nämner standard som en väsentlig del gällande sammankoppling av olika 
system. Vid visualisering av insamlad data krävs det ett system som kan kombinera 
heterogen data och omvandla detta till ett standardiserat format (Zheng, Sang, Zhong, Liu, 
Liu, Mubarok, ... & Xu, 2018).  
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De nämnda tekniska aspekterna ovan utgör för vad som kallas för cyber-physical 
systems (CPS), enligt Boyes, Hallaq, Cunningham och Watson (2018) är CPS en väsentlig 
del inom Industri 4.0 och utgörs av den uppsättning interaktiva fysiska och digitala 
komponenter inom den IoT-baserade miljön och tillhandahåller funktioner som avläsning, 
kontroll, beräkning, och nätverk för att genom det påverka resultatet i bland annat 
produktionens fysiska processer. Ghobakhloo (2018) menar att CPS styrs och övervakas av 
databaserade algoritmer och är tätt integrerade via internet med sina användare så som 
objekt, människor och maskiner. Exempelvis kan en smart produktionskedja betraktas 
som en CPS, där maskiner, operatörer, material och till och med pågående arbete kan 
kommunicera med varandra, samt övervaka och vidarebefordra information för beräkning, 
analys och beslutsfattande (Ibid., 2018).  

2.2.4 Smart tillverkning  
Som näst sista del i sin modell nämner Ghobakhloo (2018) smarta tillverkningssystem, som 
karaktäriseras av anslutning, integration, transparens, proaktivitet och smidighet. Han 
menar att Industri 4.0 möjliggör för en övergång från traditionell automation till fullt 
anslutna och flexibla tillverkningssystem. Denna utveckling börjar enligt Ghobakhloo 
(2018) med IIoT för att skapa smarta anslutningar över fabrikens processer och möjliggöra 
interaktion med de människor som arbetar med dem. Detta inkluderar tillämpningen av 
smarta autonoma mobila enheter och olika typer av produktions- eller processtyrenheter 
för att erhålla maskin- och processdata. Dessa typer av kontrollsystem kommunicerar med 
varandra och kan utvecklas ytterligare och bli ERP-system, vilket i sin tur ger tillgång till 
information, anslutning till företagsdata i realtid, samt en utökad förståelse för 
verksamheten. ERP kombinerat med datautvinning kan dessutom skapa förutsättningar 
för en digital tvilling (Ghobakhloo, 2018). 

Även Méxas, Quelhas och Costa (2012) talar om integrerade hanteringssystem eller 
ERP-system och att organisationer idag har en stor benägenhet att använda sig av det. Ett 
ERP-system är ett företagsövergripande system som integrerar flera mjukvaruprogram för 
att kunna möta många funktioner inom en organisation och således automatisera 
processer. På så sätt kan alla program köras i ett och samma system, på en gemensam 
databas (Méxas et al., 2012). Denna integrering har länge varit ett problem inom industrin 
och med hjälp av ett ERP-system kan alla avdelningar inom en organisation på ett smidigt 
och effektivt sätt dela information, samt kommunicera med varandra, framförallt mellan 
olika ledningssektorer inom organisationen (Méxas et al., 2012). Wang et al. (2016b) 
menar på att ERP-system avsevärt förbättrar en industris produktivitet.   

Caputo, Marzi, & Pellegrini (2016) menar att ERP är avgörande för att matcha 
leverantörernas och kundernas behov effektivt i arbetsflödet från produktion till 
distribution.  
De menar att IoT möjliggör för objekt att ha en unik identitet och att de kan kommunicera 
med sin omgivning, lagra data om sig själv, samt fatta beslut som är relevanta för sitt eget 
öde. Det kan i sin tur förbättra informationsflödet och produktionseffektiviteten då det ofta 
genereras stora mängder data som genom dessa funktioner är lättare att spåra och hantera. 
På detta sätt menar Caputo et al. (2016) att IoT-baserade objekt ger goda förutsättningar 
för ERP-system som sköter många viktiga funktioner inom verksamheter, bland annat 
inköp, lager, försäljning, marknadsföring, ekonomi och personal. 
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Med det teoretiska ramverket som grund analyseras insamlat datamaterial för att 
undersöka den aktuella forskningsfrågan. Under kommande metodavsnitt presenteras de 
tillvägagångssätt som använts under studiens gång.  
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3. Metod 
Under detta avsnitt beskrivs den kvalitativa metoden som grund för insamling och analys 
av data. Vi presenterar vald verksamhet och hur vi avgränsat arbetet för att sedan ge en 
djupare beskrivning av vårt förhållningssätt som baserats på grundad teori. Avsnittet 
behandlar även delar som litteraturgranskning, intervjuer och respondenter, samt hur vi 
har resonerat gällande urval och etik. Vidare beskriver vi hur transkribering och kodning 
av datan har gått till och slutligen presenteras kritik kring metodvalet. 

3.1 Verksamhetsbeskrivning  
Då det valda forskningsområdet var IoT-användning inom verksamheter kontaktades ett 
IT-företag, som erbjuder digitaliserade lösningar till andra företag, vilka i sin tur hjälpte 
till med att kontakta ett företag inom industrin för vidare forskning. På detta sätt kom 
forskningsområdet att fokusera på att undersöka IIoT-lösningar inom företagets 
produktion och dess processer. Företaget där undersökningar gjorts är ett globalt 
industriföretag med fokus på mobila byggtransportlösningar.  

Många industriföretag på marknaden idag kan anses relativt konservativa och har 
kanske inte anammat alla de digitaliserade lösningar som marknaden erbjuder. Det företag 
som har studerats skulle, i nuläget, kunna anses ligga i startgroparna till att bli en allt mer 
digitaliserad verksamhet. Detta sågs som en möjlighet att undersöka hur företaget skulle 
kunna gå över till att använda mer digitaliserade verktyg för att möjliggöra nytt och 
ytterligare värdeskapande inom produktionen. För att företaget ska ha möjligheten att 
ligga i framkant vad gäller digitaliserade lösningar inom industrin undersöktes därför hur 
företaget arbetar med sina tillverkningsprocesser idag för att få en bild av vilka 
utvecklingsområden och möjligheter som skulle kunna erbjudas med hjälp av IIoT, samt 
vad det skulle kunna innebära för verksamheten i form av utmaningar och begränsningar.  

3.1.1 Avgränsning  
För att få en mer djupgående uppfattning har studien avgränsats genom att endast 
undersöka värdeskapande i produktionen och tillverkningsprocesser hos verksamheter 
inom industrin. Ytterligare avgränsning utfördes genom att analysera forskningsfrågorna 
utifrån ett ramverk och ofta förekommande begrepp inom Industri 4.0, samt tidigare 
forskning inom området. 

3.2 Metodval 
Grunden för vår studie utgörs av en kvalitativ metod där vikten läggs vid ord, hur 
respondenterna uttryckt sig, snarare än kvantitet vid insamling av data och på så sätt ges 
en djupare förståelse kring det valda ämnet. Ofta när man använder sig av en kvalitativ 
metod är det vanligt att en teori genereras utifrån den forskning som görs, samt den data 
som samlas in, det vill säga en induktiv ansats. Det är även vanligt att man utgår från 
konstruktivismens synsätt där människor själva skapar och konstruerar kunskap genom 
interaktion med omvärlden (Bryman, 2012). Detta har gjorts då vi har intervjuat anställda 
inom organisationen för att få en bild av hur organisationen är uppbyggd och hur den i 
dagsläget drivs för att på så vis kunna komma fram till en teori grundad i vår forskning.  

Inom kvalitativ forskningsmetod har grundad teori kommit att bli det mest använda 
ramverket vid analys av data (Bryman, 2012). Teorin består enligt Charmaz (2014) av 
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systematiskt och flexibla riktlinjer för insamling och analysering av kvalitativ data för att 
sedan konstruera teorier utifrån dem. På så sätt börjar teorin med induktiv data som sedan 
leder till en iterativ strategi kring att gå fram och tillbaka mellan data och empiri vid 
framställningen av en rapport så att det till slut leder till ett resultat. På detta sätt syftar 
grundad teori, enligt Charmaz (2014), till att göra mönster synliga för att öka förståelsen 
av insamlad data och kan därmed varna för aspekter som kan vara vilseledande. Charmaz 
(2014) menar alltså att grundad teori inte endast är en iterativ jämförelse utan även en 
interagerande metod som tillåter forskaren att interagera med data. Detta eftersom den 
iterativa processen skapar en djupare inblick i data som kan leda till nya analytiska frågor 
då det kan skapas nya kopplingar mellan dem. Vidare innebär detta att en jämförelse 
mellan olika data hjälper att definiera skillnader och likheter som kan förekomma i dem 
vilket kan gör att implicita betydelser blir synliga. För oss innebär detta iterativa och 
interagerande arbetssätt att vi har arbetat mellan de olika stegen att tolka data, fokusera 
på koncept och det teoretiska arbetet, för att sedan kunna specificera vår forskningsfråga 
ytterligare och således kunna samla in mer data riktad mot vårt valda forskningsområde.  

Inom kvalitativ ansats är intervjuer, enligt Bryman (2012) en vanlig 
datainsamlingsmetod och stora delar av datamaterialet består därför av semi-
strukturerade intervjuer som syftar till att kartlägga verksamhetens tillverkningsprocesser. 
Detta för att få en verklighetsbaserad insikt i vad forskningsområdet kan innebära för 
organisationer istället för att endast utgå från forskning och vetenskaplig litteratur. För att 
i efterhand kunna analysera materialet transkriberade vi de inspelade intervjuerna. Utifrån 
transkriberingarna har vi sedan, i enlighet med Charmaz (2014), kodat, skapat tema och 
kategoriserat det insamlade datamaterialet genom en grundad ansats. Därefter analyserat 
och jämfört detta med relaterad litteratur inom området för Industri 4.0. Som stöd till 
analysen har den data som genererats under studiens gång följaktligen använts som 
underlag vid ytterligare val av vetenskaplig litteratur.  

Slutligen vill vi upplysa om att vi inte utgått från grundad teori i sin helhet utan istället 
tagit inspiration från detta ramverk i analysen av vårt material och har därför valt att istället 
benämna fenomenet grundad ansats.  

3.3 Datainsamling  
Under detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga vid insamling av data. Först beskrivs 
hur vi gått tillväga för att samla in relevant litteratur, därefter beskrivs hur intervjuerna är 
genomförda, hur urvalet av respondenter gått till, samt vilka etiska krav vi har förhållit oss 
till.  

3.3.1 Litteraturgranskning  
För att kunna bedriva en relevant analys av ämnesområdet har relaterad forskning och 
vetenskaplig litteratur varit en väsentlig komponent under studiens gång. För att kunna 
forma intervjufrågor som behandlar begrepp och koncept inom området inleddes arbetet 
med en övergripande litteraturgranskning av området. För att få en djupare förståelse om 
fenomenet valde vi även att intervjua en professor i datavetenskap vid Umeå universitet. I 
och med detta genererade vi en grundläggande kunskap kring de berörda ämnena som 
sedan kunde användas för att söka litteratur och verbalisera betydelsefulla följdfrågor vid 
kommande intervjuer. Baserat på intervjuerna gjordes vidare litteraturgranskning, i 
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enlighet med grundad ansats, för att undersöka berörda ämnen ytterligare. När studiens 
ämnesområde slutligen tagit form nyttjades relevanta artiklar inom framförallt 
värdeskapande och Industri 4.0 (IIoT) som samlats in via söktjänsten för Umeå 
universitetsbibliotek och Google Scholar. Som komplement till vetenskapliga artiklar har 
dessutom böcker skrivna av erkända författare inom forskningsområdet använts. I och med 
digitaliseringens enorma framväxt bedömdes litteraturen utifrån hur tidsenligt och rimligt 
det uppfattades för sammanhanget.  

3.3.2 Intervju  
Då vi har använt oss av en kvalitativ metod har detta även inneburit att vi har gjort en 
intervjuguide (se bilaga 2) anpassad för de kvalitativa intervjuer som genomfördes. För att 
kunna göra en intervjuguide med relevanta teman och frågor samlade vi information innan 
för att ha en stabil grund att utgå från. Bryman (2012) menar att en kvalitativ intervju 
tenderar att vara flexibel där intervjuaren svarar på och följer den riktning som 
respondentens svar skapar. Efter detta har vi således format vår intervjuguide, vilket kan 
beskrivas som frågeområden eller frågor som en forskare vill undersöka för att kunna skapa 
större förståelse för ett fenomen. Intervjuerna har i sin tur varit semi-strukturerade vilket 
innebär att frågorna endast har varit i en generell form av en intervjuguide där följden på 
frågorna kan ändras och nya frågor kan ställas som följer upp respondenternas svar. Vid 
semi-strukturerade intervjufrågor kan även intervjuaren märkbart avvika från den guide 
som används och nya frågeformuleringar kan uppstå. Under själva intervjun kan det även 
vara av positiv betydelse om respondenten irrar iväg då detta kan ge insikt i vad denne 
anser vara viktigt. (Bryman, 2012) 

För att få en nyanserad bild av forskningsområdet gjordes sju intervjuer med sju 
respondenter med lämpligt utvalda personer inom olika ansvarsområden. En av 
intervjuerna var en gruppintervju där en av de deltagande respondenterna även 
intervjuades enskilt vid ett senare tillfälle. Under de intervjuer som vi har gjort är 
anpassningen efter respondenternas svar något som vi har arbetat med i hög grad vilket vi 
även i efterhand har märkt att det givit oss en tydligare insikt i hur den undersökta 
organisationen drivs och fungerar i dagsläget, samt vad respondenterna, som är från olika 
delar av organisationen lägger vikt vid. Intervjuguiden utformades efter olika områden i 
form av organisation, värdeskapande och strategi, kunder och kundrelationer, teknik och 
tillvägagångssätt, samt miljö och hållbarhet. Vi har således haft en färdig intervjuguide men 
som under intervjuernas gång har anpassats efter och svarat på vad respondenten har sagt. 
I enlighet med Charmaz (2014) har vi även utvecklat våra intervjuguider då allt fler 
intervjuer genomförts. Detta då andra, relevanta frågor har dykt upp, samt att vi vissa fall 
har velat göra en uppföljning från ett föregående intervjutillfälle. Detta innebar att vi, 
baserat på tidigare intervjusvar, efter transkribering av vissa intervjuer ansåg att det fanns 
vissa hål i insamlad data som behövdes fyllas i. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att finns det olika sätt att registrera intervjuer för 
dokumentering och senare analys. Det är inte helt ovanligt att man under intervjuns gång 
för anteckningar, men en av de vanligaste metoderna är ljudinspelning då ord, tonfall, 
pauser och dylikt registreras i en permanent form. Samtliga intervjuer spelades in för att 
underlätta transkribering, samt för att fokus inte skulle hamna på att anteckna, utan istället 
kunde läggas på följdfrågor utefter respondentens svar, något som Kvale och Brinkmann 
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(2014) lägger vikt vid. Nedan följer en tabell över samtliga intervjupersoner, intervjulängd, 
och intervjuform (se tabell 1). Sex av intervjuerna genomfördes i arbets- eller konferensrum 
för att få en mer lugn och avskärmad miljö där vi kunde tala ostört med respondenterna 
och de kunde vara trygga med insikten att ingen utomstående överhörde deras uttalanden. 
Ytterligare en fördel med att intervjuerna hölls i en lugnare miljö var att ljudkvaliteten på 
inspelningarna blev mycket bättre. Den sjunde intervjun genomfördes via telefon, på grund 
av tekniska problem (se tabell 1). Att vi transkriberade vår data kan, enligt Bryman (2012), 
även fungera som garanti på att vi som forskare inte har påverkat resultatet och baserat 
detta på förutfattade meningar eller värderingar.  

 

Respondent Yrkestitel Intervjuform Längd (min.) 

1 Produktionsledare Fysisk 50:55 

2 Produktionstekniker Fysisk 50:55 
38:00 

3 Produktionstekniker Telefon 28:20 

4 IT-tekniker Fysisk 20:27 

5 IT-tekniker Fysisk 07:41 

6 Produktionssamordnare Fysisk 25:09 

7 Produktionsledare Fysisk 14:02 

Tabell 1. respondenter från industriföretaget 

3.3.3 Urval och Respondenter 
För att på bästa sätt besvara studiens frågeställningar behövdes respondenter med goda 
insikter och erfarenheter inom organisationens tillverkningsprocesser. För att få en första 
kontakt bokades en första intervju in med hjälp av IT-företaget för att sedan etablera 
ytterligare kontakt med relevanta intervjuobjekt. Bryman (2012) beskriver detta som 
snöbollsurval, vilket innebär att forskaren eftersöker intervjupersoner med kunskap och 
förståelse för fenomenet som är representativa för populationen. Av de sju respondenter 
som deltog var det fem som arbetade inom olika ansvarsområden relaterade till 
organisationens produktions- och tillverkningsprocesser. Övriga två arbetade som IT-
tekniker (se tabell 1).  

3.3.4 Etik 
Före varje intervju gavs muntlig information om de forskningsetiska principerna som 
utgjorde en viktig utgångspunkt för samtliga intervjutillfällen. De forskningsetiska 
principerna har som huvudsyfte att skapa normer för hur förhållandet mellan forskare och 
respondent ska se ut så att forskningen bedrivs på ett korrekt, etiskt sätt i enlighet med 
individskyddskravet. Individskyddskravet, som innebär att varje deltagande respondent 
ska behandlas på ett bra sätt och känna sig trygga att delta i forskningen, kan delas in i fyra 
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allmänna huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare ska bli informerade om forskningens 
syfte, deras uppgift vid deltagandet, samt vilka villkor som gäller. Det är viktigt att 
respondenten är medveten om att deltagandet är frivilligt och att de, när som helst under 
intervjuns gång har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att 
deltagande respondenter måste uppge samtycke att delta i forskningen, något som vi gjorde 
innan vi började spela in intervjun då de deltagande själva har rätt att bestämma om, hur 
länge, samt på vilka villkor som de vill delta. Respondenterna blev även informerade om 
att det inte ledde till några negativa följder om de skulle välja att avbryta sin medverkan 
och i deras beslut om att delta eller avbryta sin medverkan blev de inte heller utsatta för 
olämplig påtryckning eller påverkan. Samtliga respondenter blev även informerade och 
försäkrade om att känsliga uppgifter om dem behandlas med stor konfidentialitet så att 
inga utomstående kan komma åt känsliga uppgifter och att de kommer nämnas på ett 
sådant sätt i den offentliga rapporten att identifiering inte är möjlig. Detta krav benämns 
konfidentialitetskravet. I och med detta var vi även noga med att informera deltagarna om 
nyttjandekravet, att insamlade uppgifter inte kommer användas för icke-vetenskapligt 
syfte eller kommersiellt bruk och personuppgifter kommer inte heller att användas för 
beslut som kan påverka deltagaren. (Vetenskapsrådet, 2002) 

3.4 Dataanalys 
I detta avsnitt beskrivs hur vi har transkriberat och kodat insamlat datamaterial. I 
anknytning till kodningen visas dessutom en tabell som visar hur vi kodat in datamaterialet 
i olika teman och kategorier.  

3.4.1 Transkribering 
För att i efterhand kunna gå tillbaka och titta på vårt insamlade material gjordes 
transkriberingar i samband med varje intervjutillfälle. Detta för att kunna ta ut centrala 
delar som sedan kunde användas i det kommande intervjuerna. De inspelade intervjuerna 
delades så gott som lika mellan oss för transkribering då det är en väldigt tidskrävande 
process. Materialet transkriberades tills största del ordagrant men i och med att det kräver 
mycket tid exkluderades ibland skratt, pauser och andra snarlika uttryck som inte var av 
relevans för analysen, detta i enlighet med Brymans (2012) råd om att endast inkludera det 
som anses viktigt för kontexten. Transkriberingen har sedan använts för att noggrant 
kunna undersöka vad respondenterna uttryckt och enligt Bryman (2012) fungerar 
transkriberat datamaterial dessutom som försäkring att forskaren inte har påverkat 
resultatet baserat på sina värderingar och förutfattade meningar. Transkriberingen var en 
väsentlig del i studien för att kunna skapa en förståelse och möjliggöra fortsatt bearbetning 
av intervjudata i form av kodning och kategorisering, på så sätt gav transkriberingen ett 
omfattande och relevant underlag för vidare analys.  

3.4.2 Kodning  
Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att den vanligaste metoden att analysera data är 
genom att koda och kategorisera respondenternas uttalanden. Då vi har utgått ifrån en 
grundad ansats har vi genomfört kvalitativ kodning av insamlad data och precis som 
Charmaz (2014) skriver har vi separerat, sorterat och syntetiserat vår data. Charmaz (2014) 
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förklarar att kodning innebär att man sorterar in segment av data i olika kategorier som 
beskrivs med nyckelord för att på så sätt kunna få ut det viktigaste av datan och senare 
analysera den. För att kunna utveckla en teori av vår insamlade data har kodning varit en 
grundläggande förutsättning då detta innebär att innehållet definieras och vi har då 
möjlighet att få en bra översikt över vår data (Charmaz, 2014). Under vår kodning har vi 
använt oss av vad Charmaz (2014) benämner som initial kodning då vi har tolkat ord, 
meningar och segment som vi sedan kategoriserat. Anledningen till att vi har kodat vår 
data är för att möjliggöra en djupdykning i respondenternas uppfattningar och 
erfarenheter (Charmaz, 2014). För att möjliggöra och förbättra vår analytiska förståelse har 
vi även jämfört data med varandra för att på så vis få insikt i vad våra respondenter 
upplever som problematiskt och därefter kunna göra en analytisk bearbetning av datan 
(Charmaz, 2014). 

När samtliga transkriberingar var genomförda lästes dessa igenom för kodning av 
relevanta segment. Utifrån transkriberingarna kodades 153 relevanta textsegment fram. 
Kodningen skedde till en början genom ett induktivt tillvägagångssätt då både teman och 
kategorier skapades fritt utifrån insamlad empiri för att sedan övergå till ett iterativt 
arbetssätt där vi växlade mellan forskning om Industri 4.0 och våra framtagna kategorier. 
Genom detta tillvägagångssätt ansåg vi att Ghobakhloos (2018) modell Strategic roadmap 
toward Industry 4.0 var passande att följa då ramverket stämde väl överens med vad vi 
fått fram genom våra transkriberingar. Ramverket är indelat i 6 olika kategorier dock valde 
vi att endast lägga fokus på 4 av dessa då de ansågs vara mer relevanta för IIoT inom 
produktions- och tillverkningsprocesser. Således blev våra 5 olika teman, strategi, IT-
mognad, resurser & kompetenser, smart tillverkning, samt industri 4.0. Det femte temat, 
Industri 4.0, kom att bli ett tema dels för att vi kunde koppla vissa delar av 
transkriberingarna till något mer övergripande än de ovan nämnda ramverk men även för 
att själva utgångspunkten för ramverket grundas i den teknik som Industri 4.0 har medfört 
till industrisektorn. På följande sida presenteras en tabell (se tabell 2) med en 
sammanställning av resultatets samtliga teman och kategorier. Dessa förklaras med hjälp 
av viktiga synpunkter som identifierats under kodning och analys av insamlad data och 
används grund för diskussionen. 
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TEMA KATEGORI VIKTIGA SYNPUNKTER 

INDUSTRI 4.0  Kartlägga processer och hindra 
avbrott 

  Besparingar i tid och utgifter 

  Bättre informationsflöde och 
samarbete mellan avdelningar  

  Effektivt arbete med snabba beslut 
och bättre kvalité 

STRATEGI Metoder & 
arbetssätt 

Mycket analogt arbete 

  Bristfällig information och 
kommunikation 

  Mycket visuellt arbete 

  I behov av integrerad produktion  

  E-post och intranät för 
informationsspridning 

 Mål & visioner Vill in mer i datavärlden, bli mer 
uppkopplade och tillgängliga 

  Vara uppdaterade om ny teknik 

  Saknar uttalad vision om IT och 
datainsamling 

  Tillsammans driva förbättringsarbete 
och innovation 

RESURSER & 
KOMPETENSER  

Kompetens Saknas kompetens för hantering av 
data 

  Behov av kompetensutveckling och 
nya profiler 

 Inställning till IIoT IIoT: ett måste för vidare utveckling 
av tillverkningsprocesser 

  Medvetna om digital förändring 

  Medarbetarna kan känna sig 
övervakade 

  Kan bli komplicerat och krävande 

IT-MOGNAD Data, standard & 
kommunikation 

Modern och teknikanpassad 
utrustning 

  Fri tillgång till data men ingen analys 
av den 

  Olika maskin- och robotleverantörer  
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  Ingen uttalad standard 

  Datorstödd simulering 

  Bristfällig integrerad kommunikation  

 Lagring Ingen lagring av genererad data 

  Molntjänst för Office 365 och 
SharePoint, övrigt via server 

 Nätverk Internetuppkoppling via 3G och 
nätverkskabel 

SMART TILLVERKNING  Föråldrat nuvarande affärssystem 

  Organisationens står still i väntan på 
nytt system 

Tabell 2. Sammanställning av kategorisering och kodning 

3.5 Metoddiskussion 
Trots att vi använde oss av semi-strukturerade frågor under intervjuerna kan det enligt 
Kvale och Brinkman (2014) ändå finnas risk för att forskaren styr respondenterna med 
ledande frågor. Detta försökte vi noggrant undvika då vi utformade intervjuguiden på ett 
sådant sätt att respondenten gavs rum att svara fritt på intervjufrågorna. Intervjuerna som 
genomfördes spelades även in för att underlätta för oss vid transkribering, detta är något 
som Bryman (2012) menar kan göra att respondenterna nervösa och känner sig obekväma 
vilket i sin tur kan leda till inkorrekta och ofullständiga svar ges. Detta var något som vi ej 
upplevde då samtliga respondenter verkade vara relativt vana vid att bli intervjuade. Ett 
problem som uppstod under intervjuerna var att inspelningstekniken slutade fungera vid 
ett tillfälle vilket även Kvale och Brinkman (2014) påpekar kan vara en risk. Den intervjun 
då tekniken krånglade gjordes om men då som telefonintervju. Ett problem med detta kan 
dock vara att viktiga aspekter så som ansiktsuttryck och kroppsspråk faller bort och kan 
påverka hur svaret tolkas men då våra intervjuer lade vikt vid tillvägagångssätt och metoder 
snarare än personliga upplevelser såg vi inte detta som något problem.  

Att använda sig av intervjuer som forskningsmetod kan anses vara problematiskt då det 
vid för få intervjuer kan vara svårt att generalisera resultatet till andra platser, situationer 
och tider (Kvale & Brinkman, 2014). Bryman (2012) menar däremot att det viktigaste inte 
är hur generaliserbart ett resultat är utan snarare hur forskaren kan teoretisera sitt resultat. 
Trost (2010) påpekar att det kan vara en utmaning att låta alla respondenter komma till 
tals under en gruppintervju och att det vid transkribering av materialet kan vara svårt för 
forskaren att uppfatta vem som säger vad. Detta var något som vi var väl medvetna om 
innan gruppintervjun ägde rum men då det endast var två respondenter som deltog 
upplevde vi att båda fick lika mycket utrymme, samt att de snarare kunde komplettera 
varandra då det behövdes. Att använda sig av snöbollsurval kan enligt Kvale och Brinkman 
(2014) ibland vara en nackdel då man kan gå miste om respondenter som är mer lämpade 
att svara på intervjufrågorna och då givit en annan bild av organisationen. Vi ansåg dock 
att de respondenter som deltog kunde ge en nyanserad och bred bild av organisationen, 
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dels då de hade bra insikt i valt forskningsområde men även då de arbetade på olika 
avdelningar inom organisationen. 

Backman (2008) menar att det är relativt vanligt att forskare letar litteratur som kan 
stärka dennes uppfattning eller insamlad data. Då denna benägenhet är något som vi har 
varit medvetna om har vi haft ett kritiskt förhållningssätt och noga granskat vald relaterad 
forskning kring området. Ytterligare en aspekt som vi har behövt åtgärda innan vi 
påbörjade vår forskning var att våra kunskaper inom ämnet IoT endast var väldigt 
grundläggande vilket har inneburit att vi har behövt läsa på mer innan vi har kunnat 
genomföra intervjuer och påbörjat rapporten.  
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4. Resultat 
Nedan följer resultatet av det insamlade intervjumaterialet, som presenteras efter de fem 
teman och kategorier som nämns ovan i tabell 2.  

4.1 Industri 4.0 
Under intervjuerna framgår det att samtliga medarbetare inte är bekanta med IIoT, det 
skiljer sig beroende på vilken avdelning medarbetaren arbetar på, samt vilket 
ansvarsområde de har. De respondenter som är bekanta med IIoT har dock en positiv 
inställning till de potentialer som fenomenet kan medföra. 
 

“Att vi får information om att de [maskinerna, vår anm.] mår dåligt, då kan vi 
åtgärda det fortare. Då kan vi beställa grejer fortare.” – respondent 6 
 
“[...] de [maskinerna, vår anm.] kan stå ett par dagar för att de [reparatörerna, 
vår anm.] inte vet vad felet är och det skulle definitivt spara massa pengar och 
tid i produktionen om de bara kunde logga in, fråga ‘Hur mår du? Vad är det för 
fel?’” – respondent 6 
 
“Sen även kunna spåra för vi har ju då ett ERP-system som skriver ut alla ordrar 
till exempel en hisskorg eller en ram eller så där och på det sättet kunna se vart 
den har svetsats, vilken svetsströmkälla eller vem som har gjort det.” – 
respondent 2 

 
Respondenterna talar även om de värden som de tänker sig att implementering av IIoT kan 
medföra till organisationens produktion. Man nämner besparingar i form av både tid och 
kostnader men även att arbetet skulle kunna bli snabbare och mer effektivt, något som till 
exempel ett bättre fungerande informationsflöde hade kunnat bidra med, samtidigt som 
man kan få en bättre kvalité på delarna till slutprodukten. 
 

“Och just det här att få en besparing och liksom kunna se att här kan vi verkligen 
göra någonting. Att vi skulle kunna t.ex. sätt in vissa saker och. Ja.. och då blir 
det snabbare eller blir det effektivare eller att kvalitén blir bättre.” – respondent 
2 
 
“Jag tänker att folk skulle vara mer uppdaterade helt enkelt, alltså man får 
informationsflödet tidigare. Så kanske man skulle kunna tjäna in några sekunder 
eller vad man ska säga i produktionen och några sekunder blir ju snabbt några 
minuter och sen så, det blir ju ringar på vattnet.” – respondent 7 

4.2 Strategi 
Under detta avsnitt presenteras organisationens metoder och arbetssätt, samt mål och 
visioner som kartlagts under transkribering och kodning av datamaterialet.  
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4.2.1 Metoder & arbetssätt 
Idag arbetar organisationen delvis analogt inom produktionen. Man har en så kallad daglig 
styrning vilket innebär att man går igenom dagens arbete och mål, i form av tid, samt om 
man eventuellt behöver ta in fler resurser för att nå kvoten. Man går även igenom 
eventuella störningar som uppstått, med hjälp av en whiteboardtavla vid arbetspassets 
början för att samtliga medarbetare ska få en bra överblick över vad som måste göras under 
arbetspasset. En av respondenterna påpekar dock att informationen ibland kan vara 
bristfällig vilket denne menar kan vara ett problem då vissa medarbetare kan gå miste om 
viktiga händelser.  
 

“Alltså, det blir ju mer översiktligt då som vi går genom då, om vi ska visa 
siffror de är ju mestadels leveranssäkerheten. Hur vi ligger till och vad vi har 
för produktivitet.” – respondent 7 

 
En av respondenterna uttrycker även behovet av att hela produktionen skulle behöva sitta 
ihop bättre för att alla medarbetare ska kunna få en bra och tydlig helhetsbild. Man arbetar 
mycket visuellt idag men detta görs inte digitalt utan genom att man färgkodar med lappar 
på tavlorna där daglig styrning görs.  
 

“Vi har ju väldigt mycket visuellt idag, det ska ju synas på tavlorna så just nu är 
det mycket färgkodning. Det ska sättas olika röda lappar, eller det ska finnas ute 
i produktionen då även att produktionsledaren då går ut med en.. de märker för 
om det är bråttom för att kunna märkas på så vis men... det är ju väldigt mycket 
manuellt på så vis, vi sitter ju tyvärr inte ihop hela produktion så att man kan se 
en helhet.” – respondent 3 
 

Vid samma whiteboardtavla finns även en monitor där alla jobb loggas så att man på så sätt 
kan se vilka delar av arbetet som är färdigställda, samt om någon tillverkningsprocess har 
pausats eller om det är något fel så att produktionsledaren kan ha bra uppsikt över 
tillverkningsprocessen.  
 

“[...]På det sättet kan produktionsledaren spåra och se att vi har fått rätt tid och 
så” – respondent 2 
 
“[...] alla har en egen mailadress men alla kan inte använda den så vi har också 
daglig styrning där vi säger vad som ska göras [...] Då brukar jag gå runt och 
förmedla det.” – respondent 6 

 
Information som inte tas upp via daglig styrning skickas ut via e-post eller organisationens 
intranät till samtliga inom organisationen. Dock framgår det att alla anställda inte läser sin 
e-post då de inte vet hur man gör, samt att det ofta råder tidsbrist vilket innebär att 
ansvariga inom produktionen behöver förmedla denna information muntligt för att inget 
ska falla mellan stolarna.  
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“[...] mestadels brukar vi bli informerade via mail, om det är alltså möten eller 
sånt som vi ska samlas till allihopa på, sen så kan det även komma ut information 
där då, alltså mail-vägen. Men sen så har vi vårt intranät också som de skriver 
information på, så att det är väl som dom två kanalerna som används i största 
del.” – respondent 7 
 
“[...] flera av mina medarbetare hinner ju inte riktigt sitta och kolla sin mail, så 
att jag informerar ju ofta, genom att typ sätta upp lappar med information och 
så på våran så hära daglig styrningstavla så tar jag då informationen på 
morgonmötet.” – respondent 7 

4.2.2 Mål & Visioner 
Vad gäller organisationens allmänna mål och visioner så verkar samtliga respondenter vara 
väl införstådda i dessa. Vad dessa mål och visioner rör framgår inte helt klart och tydligt 
men samtliga menar på att de har god insikt i området. Då företaget är teknikdrivet så 
arbetar de mycket med anpassning och innovationer på deras produkter och de har även 
som krav att ständigt hålla sig uppdaterade kring ny teknik och investeringar. Detta har 
bland annat inneburit att man varje år investerar 15–20 miljoner i nya maskiner och ny 
utrustning för att kunna vara ledande inom branschen.  
 

“Vi vill ju in mer i datavärlden [...]” – respondent 1  
 
Organisationen strävar efter att bli mer digitaliserade men i dagsläget verkar det inte finnas 
någon uttalad vision rörande IT. Man vill i dagsläget kunna tillvarata mer data, samt även 
kunna visualisera data för en bättre översikt och förståelse. Detta för att bland annat kunna 
underlätta verksamhetens planering inom produktionen, samt förebyggande arbete så att 
maskinerna inte hinner gå sönder utan kan underhållas kontinuerligt.  
 

“Jag skulle vilja anse att vi har inte ens någon bra vision på det för att det är för 
luddigt än för oss. [...] jag skulle vilja påstå att vi har ingen vision för 
datainsamlandet för det är för luddigt helt enkelt.” – respondent 3 

 
“Det är väl ingenting vi har diskuterat egentligen” – respondent 4 

 
“Om man kunde berätta vad det är för fel så skulle det bli mycket enklare för han 
som ska laga det. Han får information; ‘Här har vi en sensor som har pajat’, ‘Det 
här funkar inte’ eller ‘Det här programmet har slutat funka’, det skulle vara 
fantastiskt för en robotsvets.” – respondent 6 
 
“Jo, dels robotarna där vi kan som så hära se, okej hur mycket har den här gått 
idag och är det någonting vi behöver undersöka, ‘varför går det sisådär?’. Sen 
har vi även på våra svetsströmkällor där du kan se i realtid” – respondent 2 
 
“[...] att liksom kunna se är det så att maskinen har chans att gå sönder eller är 
det något stopp som kanske blir snart?” – respondent 2 
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Respondenterna är medvetna om att organisationen står inför en digital förändring men 
de upplever samtidigt att det står still då de inte riktigt vet hur de ska gå vidare med 
utvecklingen just nu. En av respondenterna pekar på vikten av att inte vara rädd för att 
prova sig fram men samtidigt poängteras även det faktum att det är bättre att göra mindre 
tester åt gången istället för att ta allting samtidigt och då riskera att det misslyckas. 
 

“Man ska inte ta för stora munsbitar.” – respondent 3 
 
“Ska vi vänta och se lite grann hur folk gör eller ska vi försöka lägga oss lite mer 
i framkant då. Nu ska vi pressa framåt, vi ska sitta i förarsätet.” – respondent 3 
 
“På ett sätt vill man ju inte vara bakåtsträvande och säga ”nej, nej, nej vi ska inte 
använda sånt där” och samtidigt så vill man ju inte ta det för fort heller så att det 
blir fel.” – respondent 3 
 

De respondenter som arbetar i produktionen har visioner om att man i framtiden kunna 
samla in mer data från robotarna och maskinerna så att man bland annat ska kunna få 
bättre information om eventuella fel och hur mycket maskinerna arbetar. Respondent 2 
nämner att man i takt med att man blir mer digitaliserade så vill man även bli mer 
uppkopplade, samt tillgängliga. På så sätt menar denne att man skulle kunna samla och 
lagra data från strömkällan.  
 

“[...] vi har ju som ett krav på oss att hålla oss uppdaterade med ny teknik och 
kolla internet och kolla tidningar och liksom vad skulle vi kunna göra för att 
förbättra? Sen har vi ett krav att kanske ligga på 5 % förbättring varje år då. I 
produktion. Så vi försöker alltid att hitta något som är det senaste.” – respondent 
2 
 
“[...] alla ska hjälpas åt att förbättra företaget så det är ju allas ansvar att försöka 
vara innovativa, hitta förbättringar, lösningar, driva framåt.” – respondent 3 

 
Organisationen lägger stor vikt vid att alla medarbetare ska arbeta tillsammans med att 
driva förbättringsarbete, tänka innovativt, hålla sig uppdaterade och hela tiden sträva 
framåt. På så sätt vill man kunna nå målet att förbättra företaget med 5 % årligen. 
 

“Jaa den informationen som de skulle behöva, men det kommer ju lite av sig själv 
ifall man jobbar mer mot standard. [...] men om du skulle fråga dem så skulle de 
nog säga att de tycker att de får för lite information vad som händer på 
företaget.” – respondent 7 
 
“[...] om mina medarbetare skulle få information om hur de ligger till i till 
exempel maskiner och hur de ligger till i t.ex. slutmonteringen, så skulle det ju 
vara lättare för dem att planera sitt arbete. Och hur vi ska prioritera ordrar för 
att kunna få så bra leveranssäkerhet som möjligt.” - respondent 7 
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Idag anser man att något som saknas och som man skulle kunna förbättra är 
informationsflödet, framförallt mellan de olika områdena inom produktionen. Att införa 
en standard tror vissa skulle underlätta informationen, att på ett snabbt och smidigt sätt 
nå ut till samtliga delar för ett bättre samspel och för att bättre kunna planera upplägget av 
olika ansvarsområdens arbete i förhållande till de andra områdena.    

4.3 Resurser & Kompetenser  
Kompetensen och de resurser som finns idag fungerar bra tillsammans med de arbetssätt 
man förhåller sig till enligt alla respondenter men majoriteten av dem pekar på luckor i 
samtliga anställdas kompetens, även deras egen, för införande av ny teknik. 
 

“[...] då måste man få in en dator och folk vet inte hur det funkar.” - respondent 6 
 
“Men det är ju teknik som jag inte förstår än.” - respondent 2 

 
Implementering av ny teknik och IIoT innebär att man inte bara kommer behöva nya 
kompetenser utan även att de som redan är anställda får möjlighet till 
kompetensutveckling för att kunna arbeta med den nya tekniken och förstå den. De flesta 
respondenterna är väl införstådda i detta och anser att det är nödvändigt för att 
organisationen ska kunna utvecklas och vara ledande på marknaden.  
 

“[...] en reparatör är duktig mekaniskt vad han gör men om inte han klarar av att 
tyda datan som kommer från systemet [...] det kan ju hända att man behöver en ny 
tjänst just för sådana här typer, att kunna ta hand om datan och kunna analysera.”  
- respondent 3 
 
“Det behöver vi förmodligen.. antar jag. Allt bli mer och mer digitalt nu för tiden. 
Vi märker ju ganska stor skillnad på hur mycket data som sparas på våra 
nätverksdiskar. Det blir ganska mycket per månad.” - respondent 4 
 
“Man märker ju att man inte har den där datakunskapen fullt ut och man ser ju 
verkligen hur mycket man kan hjälpa till med [...] nytänkande och nya 
uppkopplingar och [...] kunna beskriva det på ett annat sätt.” - respondent 2 
 

Samtidigt uttrycks även viss skepticism rörande behovet av ny kompetens och nya profiler 
inom organisationen då man har svårt att se nyttan med en bredare kunskap på 
arbetsplatsen.  
 

“Som jag ser det nu, nej det tror jag inte. Det kommer inte finnas utrymme för 
sådana specifika arbetsuppgifter.” - respondent 5 

4.3.1 Inställning till IIoT 
Samtliga respondenter ställer sig positivt till IIoT och verkar allmänt intresserade av 
fenomenet, samt ser det både som ett steg i rätt riktning. Användning av IIoT ses även som 
ett måste för vidare utveckling av verksamhetens produktion och tillverkningsprocesser, 
samt för att organisationen ska kunna ligga i framkant inom branschen. Vissa av 
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respondenterna såg även utmaningar med att implementera IIoT, framförallt för de som 
arbetar på golvet på produktionsavdelningen. 
 

“Industri 4.0 är väldigt intressant men just nu så vet vi ju inte riktigt vad.. hur vi 
ska ställa oss till det och samtidigt, vad har vi för möjligheter med våra egna 
system eller hur mycket man ska koppla ihop alltihop.” - respondent 3 
 
“Big brother is watching me now!” - respondent 6 
 
“[...] vissa av mina medarbetare är ju kanske inte, alltså, de är ju lite äldre, eller 
vad man ska säga så att då blir det ett litet motstånd mot [...] nymoderniseringar 
och sådana där saker.” - respondent 7 

 
De menar på att införandet av sensorer och annan teknik som genererar data om till 
exempel hur många timmar maskinerna har gått eller inte varit i bruk skulle kunna 
innebära att medarbetarna inom produktionen, som arbetar nära maskinerna, riskerar att 
känna sig övervakade. Detta menar man skulle kunna leda till en negativ inställning hos 
dem inför en sådan förändring. Risken finns även att samma grupp av anställda ställer sig 
än mer negativt till implementering av IIoT om organisationen inte tillhandahåller rätt 
teknik för att underlätta arbetet och att de anställda istället blir uppmanade att använda 
privat utrustning. För ledare inom verksamheten är detta inget problem då de har tillgång 
till arbetstelefoner bland annat men alla har inte dessa förutsättningar.  

Samtidigt som vissa av respondenterna ställde sig positiva till en mer digitaliserad 
verksamhet fanns det vissa delar av verksamheten som de helst såg skulle förbli analoga då 
införandet av teknik skulle bli för komplicerat och krävande i jämförelse med hur det är nu. 
Vad gäller maskinerna och övriga produktionen med tillhörande tillverkningsprocesser så 
anser bland annat respondent 7 att man skulle dra nytta av om allting kunde digitaliseras. 

 
“Jag har bättre kontroll när jag får hålla på med siffror och information och så 
manuellt. Så jag jobbar gärna med typ Excel filer [...]. Jag tycker det är lite 
jobbigt när man ska börja ha allting typ i telefonen och vara ute och springa med 
den. [...] om jag liksom blir överbevisad så fine, då är jag helt med på det.” - 
respondent 7 
 
“[...] jag tror ju att det givetvis skulle vara en bra idé att ha en skärm som det 
kommer information på och typ att man kan se mätartal som leveranssäkerhet, 
men när det gäller själva genomgången av det dagliga arbete så tror jag att som 
det ser ut just nu ska vi nog inte röra till det så mycket mer.” - respondent 7 

4.4 IT-mognad 
Under detta avsnitt redogörs vilka tekniska förutsättningar som organisationen besitter 
idag. Dessa är uppdelade i tre rubriker; data, standard & kommunikation, lagring och 
nätverk.  
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4.4.1 Data, standard & kommunikation 
Vad gäller utrustningen i produktionen hävdar man att man har ganska modern sådan. 
Man har olika leverantörer och anser att utrustningen är väldigt teknikanpassad och i vissa 
fall till och med bästa i sitt slag. Verksamheten har olika leverantörer vad gäller 
utrustningen i stort, däremot kommer alla robotar från en leverantör och allting inom svets 
från en, så på det sättet är det relativt strukturerat. 

När det kommer till insamling av data menar samtliga respondenter att det idag samlas 
in viss data men inte från alla maskiner och system då vissa inte har tillgång till sådan 
teknik, samt att man uppger att man inte har jättebra kolla på hur man ska gå tillväga för 
att möjliggöra detta. De maskiner som finns idag kan endast generera data om sig själva 
när de är i arbete men de kan inte tala om huruvida en viss tillverkningsprocess har gått 
bra eller dåligt. Respondent 3 berättar att insamlad data endast används vid akuta tillfällen 
då det har hänt någonting med maskinerna och då använder man sig av en instruktionsbok 
för att kunna ta reda på vad felet är för att sedan kunna kontakta personal som kan åtgärda 
felet.  

 
“[...] det finns ju mycket information att ta reda på men vi gör ju inte det idag på 
ett samlat sätt, det gör vi ju inte.” - respondent 3  
 
“Maskinerna i sig och robotarna signalerar bara om sig själv, de signalerar inte 
hur en speciell order gick [...] Då vet man ju inte heller, var det de här 
produkterna vi körde just då eller inte? Så vi har ingen historik eller statistik på 
det hela på något bra sätt.” - respondent 3 
 

Man har fri tillgång till all data och man har därför inga problem att komma åt den data 
som finns, men som tidigare nämnt saknar man tekniken som krävs för att tillvarata den. 
Vad gäller svetsarna i produktionen genereras stora mängder information, men det är 
ingenting man använder då man måste koppla upp dem till datorer för att kunna göra detta 
möjligt. Man menar dock att det hade varit bra om man kunde se informationen vid 
svetsarna då det händer att det uppstår problem där. Att kunna felsöka eventuella felkoder 
med hjälp av en dator är något man har som ambition då man idag arbetar analogt och 
använder en bok som innehåller dåligt med information och många gånger inte säger 
någonting alls. Man har möjligheten att generera data däremot saknar man tekniken för 
att kunna samla in och analysera den vilket innebär att det inte sker någon utvärdering av 
robotarna och maskinernas arbete. 
 

”[…] vi samlar inte in datan, vi får inte upp så vi kan se hur det ser ut från förra 
månaden, två månader eller tre månader […] Det är ju klart, samlar du inte in 
data eller statistik kan du inte utvärdera heller. Det är ju lite tråkigt att vi inte 
gör det, utan det… vi lever i nuläget.” – respondent 3 

  
Man har ingen uttalad standard vad gäller den data som genereras och därför händer det 
att mycket information är i fel format då de kommer från olika leverantörer, detta gör det 
svårt att bygga någon typ av historisk översikt. Man menar på att de äldre och de nya 
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maskiner är tillverkade på olika sätt vilket gör det svårt att hantera information från dem 
då de har olika standarder. 
  

”Jag kan få tag på jättemycket data men det kanske är fel format, det är fel 
definierat. Då är det ju svårt att bygga historik och händelser också.”  
– respondent 3 

  
Idag har maskinerna i produktionen den funktionen att de kan signalera om sig själva. Man 
menar att de larmar enkelt och statiskt men har ingen historik eller statistik på vilken 
produkt det gäller och man kan därför inte i efterhand kartlägga vad som gått bra eller 
dåligt. För att kunna ta del av den informationen som maskinerna signalerar om sig själva 
överförs datan till ett styrsystem där man använder sig av ett standardgränssnitt. Detta 
standardgränssnitt används däremot bara delvis då de äldre och nya robotarna styrs genom 
olika styrsystem. 
  

”Joo det blir ju.. nää inte att dom säger ‘stopp’ utan det blir ju mer att antingen 
stannar den helt på dem äldre robotarna. Men på den nya blir det mer att den 
kan skicka ett meddelande […]” – respondent 2 

  
Utöver de robotar och maskiner man använder idag har man nyligen investerat i en ny 
robot som har den funktionen att man med datorstödd simulering kan rita upp hela 
maskincellen i en 3D-värld. På detta sätt ritas roboten och dess omgivning upp som en 
virtuell kopia av verkligheten. Detta möjliggör för testningar i den virtuella världen och på 
så sätt undviker man problem som hade kunnat uppstå i verkligheten. 

4.4.2 Lagring  
Vad gäller lagring så använder verksamheten molntjänster, detta är däremot till mer 
administrativa delar och används bland annat till Office 365 och SharePoint. När det 
kommer till verksamhetens tillverkningsprocesser används däremot inget moln för att 
lagra information från maskiner och robotar, för att kunna ta del av det måste man gå in 
manuellt i maskinerna. I samband med detta klargörs även att de maskiner och robotar 
som används ej har möjlighet att kommunicera med varandra då det varken finns sensorer 
på dem, samt att det inte heller finns en plattform för dem att hämta och dela med sig av 
information. 
  

”Rent generellt har vi både cloud och on premise databaser här, så, men tittar 
man produktionsmässigt så är nog det flesta on premise” – respondent 5 

  
”[…] jag kan tänka mig.. det mesta har vi ju på våra servrar.. jag vet inte riktigt 
hur det är uppbyggt men jag tror att det finns någon molnanknytning eftersom 
vi är så många stora bolag.” – respondent 2 

4.4.3 Nätverk 
När det kommer till nätverk inom tillverkningen sker all trådlös uppkoppling genom 3G-
nät och i övrigt är mycket uppkopplat med nätverkskablar. Enligt respondent 3 har i princip 
alla nya maskiner inom produktionen en intern, lokal nätverksanslutning så att det ska 
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kunna ske en kommunikation mellan maskin och människa, enligt respondent 2 däremot 
är maskinerna i dennes ansvarsområde inte uppkopplade till något nätverk 
överhuvudtaget. 
  

”Alltså vi kan få tillgång till det men då måste vi koppla upp oss till exempel 
trådlöst eller ja, 5G eller att man drar kablar eller så där.” – respondent 2 

  
Man vill att robotar och maskiner ska ha en pålitlig nätverkshastighet så man kan spåra 
problem och underlätta arbete kring underhåll bland annat. Man vill att nätverket ska vara 
lättillgängligt och ser därför stor potential med att använda 5G i framtiden. Man menar att 
om någonting ska vara uppkopplat trådlöst är bör man använda 5G istället för det 3G-nät 
man använder idag.   
  

”[…] maskiner och sådant det känns att där ska det inte finnas någon tvekan, där 
måste kommunikationen vara 100 %. Det får inte riskeras att nätet blir 
överbelastat eller att de går ner eller något utan att… det ska bara fungera” – 
respondent 3 

  
Det råder dock skilda åsikter vad gäller användningen av 5G då respondent 5 menar på att 
det är så små datamängder det handlar om att man inte skulle tjäna på det. 
  

”[…] inte på grund utav 5Gs hastighet eller bandbredd eller någonting sådant, 
utan vi har ju redan mobila lösningar men det är extremt lite datautnyttjande i 
det. Så där ser vi inte att vi tjänar någonting på det.” – respondent 5 

4.5 Smart tillverkning 
Verksamheten använder för närvarande ett ERP-system som anses vara mycket gammalt 
av somliga respondenter. Det används över hela organisationen och sköter allt från 
planering, offerter, inköp, produktion och fakturering. Detta genom att hämta upp filer från 
en server för att på så sätt integreras med resten av verksamheten. Även styrning av 
luftsystem och temperatur sköts i det nuvarande affärssystemet. Vad gäller produktionen 
kan man i systemet se och hantera ordrar, hur arbetet belagts inom de olika områdena, 
tillgänglighet, spårbarhet i form av vem som har gjort vad, samt lagersaldo och arkiv. Man 
kan också se vad man fått ut i produktivitet och om det varit något stopp någonstans.   
 

“Men det är så jävla krångligt det där systemet vi har idag. [...] Du trycker ta mig 
fan överallt för att komma fram. Det är så gammalt.” - respondent 6 
 
“Vi har ju ett ganska gammalt affärssystem som håller på att bytas ut nu faktiskt. 
Det är ju många integrationer mot det gamla, diverse system som ska integreras 
[...]” - respondent 4 

 
Då det nuvarande affärssystemet anses vara föråldrat och krångligt är man mitt uppe i ett 
skifte till ett nytt ERP-system som man ska försöka integrera mer i och möjliggöra för ett 
skräddarsytt arbetssätt. Syftet med det nya systemet menar man är att kunna få tillgång till 
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mer information än vad det nuvarande systemet kan frambringa och kunna samköra allt 
eller så mycket som möjligt genom det. Man har också en ambition att kunna fånga upp 
problem som kan uppstå i produktion genom mer faktabaserade kanaler. I dagsläget verkar 
man däremot osäker på hur man kommer kunna använda det nya systemet och till vad. 
 

“De håller på att uppgradera hela datasystemet som vi har nu. Det kommer en 
ny [...] för det vi har nu det är från Fred Flintstone tid.” - respondent 6 
 
“Men vi har ju det kruxet också att vi har ett nytt datasystem på väg in, ett ERP. 
Hela vår koncern över hela världen. Så vi har ju lite svårt att veta där också att, 
vad kan det här hjälpa mot? [...] Kan dom integrera så att när de vill göra den 
här ordern, kan vi se vad som händer? Vad händer riktigt? Statistik och 
uppföljning igen då. Vad kan man göra? [...]” - respondent 3 

 
Just nu står organisationen en aning på tomgång då man känner sig osäker på om man ska 
avvakta med eventuell utveckling eller försöka lägga sig i framkant. Man är fortfarande 
osäker på vad det nya ERP-systemet kommer kunna erbjuda för funktioner och möjligheter 
för att underlätta arbetet i produktionen och därav väljer man att ligga lågt gällande teknisk 
utveckling. Man känner en rädsla för att lägga tid och resurser på att utveckla någonting 
för att sedan inse att man redan har system som kan användas för samma ändamål.  
 

“Man vill ju inte uppfinna hjulet två gånger.” - respondent 3 
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5. Diskussion 
I nedanstående avsnitt diskuterar vi studiens resultat i relation till relaterad forskning 
utifrån de fem teman som tidigare identifierats; Industri 4.0, Strategi, Resurser & 
kompetens, IT-mognad och Smart tillverkning.  

5.1 Industri 4.0 
Ghobakhloo (2018) påpekar att många ledande organisationer redan har anammat 
Industri 4.0 och dess tekniker, samt att de organisationer som ännu inte implementerat 
denna teknik kan dra nytta av konkurrensfördelar som andra företag åstadkommit. IIoT 
kan erbjuda företaget god insikt i verksamheten via insamlad och behandlad data i realtid. 
På så sätt kan man bland annat förutsäga underhåll och service, ha uppsikt över 
tillverkning, kvalité och effektivitet, samt arbetstempo och driftstopp. Nagy et al. (2018) 
hävdar även att IIoT har störst inverkan på organisationens produktion då det är där som 
man bygger in sensorer i existerande maskiner och robotar. Ghobakhloo (2018) benämner 
detta som en smart fabrik och menar att de kommunikativa maskinerna är vad som 
möjliggör för effektivisering. När det sammanhängande nätverket av maskiner är 
välanpassat och flexibelt underlättar det även för breddning av nätverket (Nagy et al., 
2018). Gierej (2017) nämner även vikten av ett bra nätverk för att tillgängliggöra data och 
på så sätt kunna optimera vad som helst. Ghobakhloo (2018) och Westergren et al. (2017b) 
menar även att det vi implementering av IIoT är av vikt att organisationer bland annat ser 
över sina strategier, organisationsmodeller och personalfrågor då en övergång som denna 
ställer både nya och andra krav jämfört med organisationens tidigare tillvägagångssätt. 

Förutom att respondenterna är bekanta med Industri 4.0 är det även dessa värden som 
respondenterna hoppas på om man skulle anamma IIoT. De nämner besparingar i form av 
tid och utgifter, samt ett mer effektivt arbete genom ett bättre informationsflöde, något 
som i sin tur skulle kunna resultera i bättre kvalité på delar och slutprodukt. Dock verkar 
endast respondenterna som arbetar inom produktionen vara de som är bekanta med 
fenomenet. Detta indikerar att företaget strävar efter implementering av IIoT för att 
möjliggöra för nytt värdeskapande, särskilt inom deras produktion. För att en sådan 
implementering ska kunna genomföras är det däremot viktigt att samtliga medarbetare är 
bekanta med IIoT, samt är medvetna om vad en sådan förändring innebär, både för 
organisationen som helhet men även för dem själva och deras arbetsuppgifter. På så sätt 
kan samtliga tillsammans medarbetare arbeta mot samma mål. 

5.2 Strategi 
Utifrån intervjuerna framgår det att organisationen idag till viss del arbetar digitalt vad 
gäller informationsspridning. I huvudsak använder man sig dock av en whiteboardtavla för 
att gå igenom eventuella händelser, samt dagens arbete och målsättning. Detta gör man vid 
arbetspassets början så att samtliga medarbetare ska få en bra överblick. Vid samma tavla 
loggas alla jobb i en monitor för att få en viss kontroll över tillverkningsprocesserna. Utöver 
detta används delvis av mail och verksamhetens intranät men då medarbetarna sällan har 
tid att kolla dessa blir informationsspridningen bristfällig och informationen kan istället 
behöva förmedlas muntligt. Ett visst visuellt arbete görs, detta sker dock inte digitalt utan 
manuellt genom att man använder lappar i olika färgkoder på whiteboardtavlan. 
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Westergren et al. (2017b) nämner att de verktyg som används idag vid skapandet av 
strategier inte är anpassade för en digital övergång då tekniken är under ständig utveckling. 
Annan forskning tyder dessutom på att alla organisationer inte har den IT-mognad som 
krävs för att ta sig an Industri 4.0 eller tillräckligt stor IoT-baserad produktion för att 
upprätthålla en konkurrenskraftig position (Ghobakhloo, 2018). I och med att 
organisationen idag inte har antagit ett arbetssätt som är anpassat efter digitaliseringen så 
är detta därför något som man behöver ta i beaktning vid fortsatt utveckling och övergång 
mot Industri 4.0. Att implementera digitala verktyg och tekniker som är anpassade för en 
digital övergång är nödvändigt för att kunna fortsätta vara ledande på den globala 
marknaden. 

Ghobakhloo (2018), Westergren et al. (2017a) och Marr (2015) talar om vikten av att 
inneha en strategi, mål och visioner för att få en tydlig bild om var man är, vart man vill 
komma, samt hur man ska ta sig dit. Att forma kortsiktiga och långsiktiga syften med 
Industri 4.0 är därför av stor vikt och bör utformas utifrån de förutbestämda visioner och 
planer som IIoT har. Vad gäller organisationens mål och visioner framgår det inte helt klart 
vad dessa är, men samtliga hävdar att de är väl införstådda i dessa. Verksamheten arbetar 
mycket med anpassning och innovationer och har ett krav att hålla sig uppdaterad kring 
nya utvecklingar. Samtliga respondenter vet vad de vill med tekniken och organisationen 
strävar efter att bli mer digitaliserad men i nuläget har man ingen uttalad vision kring det. 
Man vill kunna ta till vara på mer data och visualisera den för att få en bättre översikt och 
förståelse.  

Organisationen är medveten om att den står inför en digital förändring men samtidig 
upplever respondenterna att det står still och att man inte riktigt vet hur man ska gå vidare. 
Ghobakhloo (2018) hävdar att verksamheter bör utnämna ett team som hanterar och leder 
övergången till Industri 4.0, samt skapar en projektplan gällande övergången till Industri 
4.0. Teamet bör även se över eventuella faser i övergången och genomföra en omfattande 
analys av kostnader och fördelar möjliggör för identifiering av behov och prioriteringar 
(Ghobakhloo, 2018). Det råder osäkerhet kring huruvida verksamheten ska vänta och se 
hur andra organisationer gör eller om man ska ligga i framkant. Detta kan kopplas till 
Westergren et al. (2017b) som hävdar att detta viktigt för företag att besluta om. Utifrån 
detta kan det noteras att organisationen behöver fundera över sin strategi, samt diskutera 
eventuella mål och visioner så att dessa är uttalade och förankrade hos medarbetarna. 
Verksamheten måste även besluta om de vill avvakta och iaktta andra verksamheter eller 
om de vill ligga i framkant. Ett team som hanterar och leder övergångsprocessen kan vara 
till fördel då man för närvarande inte vet hur man ska gå vidare. 

5.3 Resurser & kompetenser  
Ghobakhloo (2018) menar på att medarbetare inom en organisation kommer vara i behov 
av utbildningar för att kunna anpassa sig efter de nya arbetssätten som implementering av 
ny teknik medför. Även Westergren et al. (2017a) menar på att verksamheter kan behöva 
värva ny kompetens. Detta är något som de intervjuade respondenterna är väl medvetna 
om då en övergång till Industri 4.0 kommer innebära luckor i och brist på kompetens hos 
samtliga medarbetare. Majoriteten av respondenterna påstår även att företaget kommer 
vara i behov av nya profiler på arbetsplatsen vid en övergång till IIoT. Även Ghobakhloo 
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(2018) hävdar detta då han skriver att Industri 4.0 kräver avancerad kompetens som 
företaget behöver kartläggas för att se var man är i behov av dessa spetskompetenser.  

Respondenterna ser användning av IIoT som ett måste för att utveckla verksamhetens 
produktion, samt för att kunna ligga i framkant inom sin bransch. Trots att respondenterna 
har en positiv attityd mot IIoT och visar ett stort intresse för fenomenet ser man även vissa 
utmaningar med att implementera denna teknik i produktionen. Detta både för att de 
känner viss osäkerhet kring vad befintliga system som används idag kan erbjuda men 
främst för att medarbetare inom produktionen riskerar att ha en mer negativ attityd mot 
en sådan implementering. Respondenterna nämner både risken att de ska känna sig 
övervakade på ett negativ sätt och även det faktum att många medarbetare är äldre och har 
en mer negativ attityd till ny teknik och förändringar. 

Detta kan kopplas till vad forskning säger om vikten av att medarbetare har en positiv 
inställning till implementering av ny teknik, känner motivation, samt inser syftet och 
värdet med denna typ av förändring. För att underlätta förändring av attityder på 
arbetsplatsen är det av vikt att minska stressen som kan uppstå bland medarbetarna då de 
upplever kompetensbrist och bristande kommunikation. Forskning visar även på att åldern 
inte påverkar inlärningen, utan snarare försvårar för attitydförändring (Elias et al., 2012; 
Mankin, 2009; Deci, Olafsen & Ryan, 2017; Clarke & Cooper, 2004; Ajzen, 1991). Med 
andra ord är det viktigt att ledare på arbetsplatsen minskar känslan av stress hos 
medarbetare genom att se till att de har de kompetenser som krävs, samt föra en god 
konversation. Man bör även vara medveten om att åldern inte spelar in på förmågan att 
lära sig i den utsträckning som man tidigare trott. Genom att involvera medarbetarna i 
implementeringen kan de utveckla en förståelse för behovet att teknikutvecklingen och på 
så sätt få ett bättre förhållningssätt till den. 

5.4 IT-mognad 
Enligt Ghobakhloo (2018) bör verksamheter utse en IT-ledningsgrupp som lägger upp en 
strategi för kommande IT-projekt. Han menar att IT-ledningsgruppen bör kartlägga 
nuvarande resurser i form av bland annat hårdvara, mjukvara och sensorer. Även Norfolk 
(2005) menar att detta är viktigt då man inte har kontroll över sin verksamhet om man inte 
har kontroll över sina IT-resurser. På det här sättet kan verksamheten kartlägga var det 
saknas nätverk och integration och när den befintliga IT-infrastrukturen inte stödjer 
digitalisering. 

Wang et al. (2016b) hävdar att smarta maskiner och informationsöverförande teknik 
genom sensorer, lagring, och nätverk kan kommunicera med varandra och skapa en mer 
flexibel produktion och enligt Ben-Daya et al. (2017) och Wang et al. (2016a) är det 
framförallt tekniker som RFID-taggar, IWN, WSN, molntjänster och IoT-enheter som bör 
tillämpas. Vidare nämner Boyes et al. (2018) CPS som en del inom IIoT. Ghobakhloo 
(2018) nämner den digitala tvillingen som han menar kan göra det möjligt för 
verksamheter att tillhandahålla ett digitalt fotavtryck av kommande eller befintliga 
produkter. Även Koulamas och Kalogeras (2018) talar om detta och menar att en digital 
tvilling kan ge data i realtid, samt möjliggör för historisk data att användas. På så sätt kan 
verksamheter förebygga underhåll, samt minska underhållskostnader och driftstopp (Ibid., 
2018). Däremot talar Ghobakhloo (2018) om vikten av en god nätverksuppkoppling för att 
detta ska vara möjligt. 



 

  
 

33 

Respondenterna som arbetar inom organisationens produktion menar att man har 
relativt modern utrustning som är bra teknikanpassad, däremot är inte alla maskiner och 
robotar från samma leverantörer. Maskinerna kan signalera om sig själva när det uppstår 
någon form av problem men de kan inte se historik eller statistik på exakt vilken del som 
tillverkades då problemet uppstod då man inte använder sig av den typen av sensorer 
taggar på delarna i slutprodukten. Detta gör det svårt att i efterhand utvärdera vad som har 
gått bra eller dåligt. En ny robot som de har möjliggör för datorstödd simulering då hela 
maskincellen kan ritas upp i 3D i en virtuell värld. På detta sätt kan man undvika problem 
som hade kunnat uppstå i verkligheten, till exempel kollisioner med föremål i dess 
omgivning.  

Nyckeln till en smart fabrik är enligt Ghobakhloo (2018) att olika komponenter kan 
kommunicera med varandra och med de människor som använder dem. För att detta ska 
vara möjligt menar han, Nagy et al. (2018) och Zheng et al. (2018) att insamlad data är i ett 
standardiserat format vilket kan vara en utmaning då maskiner och komponenter ofta 
kommer från olika leverantörer. En gemensam standard kan därför vara väsentligt för att 
kunna kombinera heterogen data (Ghobakhloo, 2018; Zeng et al., 2018). 

På grund av att de maskiner och robotar som används kommer från olika leverantörer, 
samt att de äldre och nyare maskinerna är tillverkade på olika sätt är det ofta olika standard 
på den data som genereras. Man har olika styrsystem med olika standardgränssnitt för de 
äldre och nyare robotarna dit data överförs. Detta gör data svårhanterlig i de befintliga 
systemen och det är svårt för organisationen att få en bra historisk översikt. 

Marr (2015) nämner Big Data som hjärtat av den smarta revolutionen. Han menar att 
företag har tillgång till stora mängder data och att värdet ligger i att kunna tillvarata den. 
Vidare menar han att Big Data möjliggör för organisationer att tillvarata data för vidare 
analys. 

Respondenterna menar att man har möjlighet att generera data, samt fri tillgång till 
denna men då man saknar tekniken som krävs för insamling och bearbetning möjliggörs 
inte utvärdering av utrustning och arbete. I detta fall saknas inte bara olika plattformar och 
system, utan även fysiska resurser som datorer bland annat.  

Vid implementering av IoT menar Ben-Daya et al. (2017) och Wang et al. (2016b) att 
molntjänster är avgörande för att behandla stora mängder data och erbjuda 
realtidsinformation för effektivt beslutsfattande. När det kommer till säkerheten vad gäller 
molnlagring anses det vara den mest kritiserade delen enligt Armbrust et al. (2010). Att 
koppla upp objekt till molnet innebär en större risk menar Westergren et al. (2017b), därför 
att det är viktigt att verksamheter är medvetna om dessa. De menar att verksamheter bör 
kartlägga information som behandlas och konsekvenserna vid eventuellt intrång. 

Samtliga respondenter nämner att man använder sig av molntjänster, dock endast 
administrativt i form av Office365 och SharePoint. För olika tillverkningsprocesser och för 
datainsamling och lagring av information från teknisk utrustning i produktionen används 
däremot inget moln. Denna information kan hämtas manuellt, om det behövs, direkt från 
maskinerna. I och med detta klargörs även att maskinerna ej har möjlighet att 
kommunicera med varandra. 

Den explosiva tillväxten av datatrafik driver samhället mot den femte generationens 
mobila och trådlösa nätverk, 5G. Fenomenet förväntas skapa goda möjligheter för IoT och 
industriell automation i och med dess enorma hastighet och kapacitet. Det förväntas även 
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möjliggöra för bland annat MTC vilket kan underlätta för fjärrövervakning av 
maskinutrustning, samt minska energianvändning och utgifter. Nätverket förväntas 
däremot att tas i bruk år 2020 då det för närvarande pågår försök vad gäller 
standardisering. (Shankaranarayanan & Ghosh, 2017; Vannithamby & Talwar, 2017) 

Under intervjuerna framgår det att all trådlös uppkoppling sker via 3G-nät, men de 
maskiner i produktionen som är uppkopplade mot organisationens lokala nätverk är 
anslutna via nätverkskablar. Detta för att man vi ha en pålitlig nätverkshastighet så man 
lättare kan spåra problem och underhålla maskiner och robotar. Många av respondenterna 
ser stor potential med att gå över till 5G då de tänker att nätverket kommer bli mer 
lättillgängligt. Dock nämns även att man idag hanterar så pass små datamängder så att 5G 
inte är nödvändigt.  

Boyes et al. (2018) nämner CPS som en central del inom Industri 4.0 och utgörs av en 
uppsättning interaktiva fysiska och digitala komponenter som via internet är tätt 
integrerade med dess användare. Ghobakhloo (2018) påpekar att en CPS innebär att bland 
annat maskiner, operatörer kan kommunicera med varandra och vidarebefordra 
information för beräkning, analys och beslutsfattande. Således kan en smart 
produktionskedja som innefattar integrerade komponenter, nätverk och lagring ses som en 
CPS.  

CPS är något som verksamheten inte har idag då mycket av den teknik som krävs för att 
möjliggöra detta saknas. Man använder sig av inte av RFID-taggar så verksamheten kan 
inte spåra olika delar eller tillverkningsprocesser. Organisationens produktion använder 
sig varken av molntjänster eller trådlösa nätverk och uppkopplingar. Man har vissa IoT-
enheter och använder sig även av datorstödd simulering i produktionen, detta tyder på att 
det finns potential men att den inte används i den utsträckning som IIoT erbjuder. 
Organisationen bör även se över sin standard så att den är gemensam för samtliga 
heterogena komponenter och således underlätta datahanteringen.  

För att kunna tillvarata den data som genereras i produktionen är det av stor vikt att 
verksamheten anammar de tekniker som möjliggör vidare insamling och bearbetning. 
Verksamheten har goda förutsättningar då man innehar många av de tekniker som Industri 
4.0 handlar om, men då organisationen inte använder sig av något moln idag för att 
integrera delar i produktionen innebär detta begränsningar för kommunikation mellan 
maskiner. Då molntjänster är en avgörande faktor för implementering av Industri 4.0, men 
samtidigt innebär risker är det även av vikt att organisationen tar detta i beaktning. Vad 
gäller 5G skulle företaget kunna dra nytta av detta då det skapar goda förutsättningar för 
IoT och industriell automation. Nätverket erbjuder stor hastighet och kapacitet, samt 
fjärrövervakning och nedskärning av energiförbrukning och utgifter. 5G förväntas tas i 
bruk runt år 2020, vilket innebär att detta inte kan tas i bruk än men det kan vara till 
företagets fördel att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen.  

5.5 Smart tillverkning 
Ghobakhloo (2018) talar om smarta tillverkningssystem och hur Industri 4.0 möjliggör för 
en övergång från traditionella system till fullt anslutna och flexibla tillverkningssystem. 
Dessa anslutna och flexibla tillverkningssystem, som ERP, ger tillgång till information, 
anslutning och en utökad förståelse för verksamheten. Att kunna samköra fler olika 
program i ett och samma system har enligt Méxas, Quelhas och Costa (2012) länge varit ett 
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problem inom industrin. ERP-system möjliggör för verksamheter att på ett effektivt sätt 
dela information och kommunicera mellan olika avdelningar. Wang et al. (2016b) hävdar 
att ERP-system förbättrar en industris produktivitet märkbart. Caputo et al. (2016) menar 
att IoT-baserade enheter skapar goda förutsättningar för ERP-system och att 
informationsflöde och produktionseffektivitet på så sätt kan förbättras. 

Resultatet visar på att verksamheten idag använder sig av ett ERP-system, detta anses 
dock vara uråldrigt och man är därför mitt uppe i att byta till ett nytt. Det nuvarande 
systemet används i en rad olika syften men då det är komplicerat att använda upplever 
respondenterna att det är svårt att förstå. Det nya systemet syftar till att vara mer 
användarvänligt, ge tillgång till mer information, samt att så mycket som möjligt ska kunna 
samköras i det. Då det nya ERP-systemet inte är implementerat råder idag en osäkerhet 
kring hur man kommer kunna använda det nya ERP-systemet och vilka möjligheter det 
kommer erbjuda. Detta innebär att man i nuläget står still i utvecklingen mot en mer 
digitaliserad arbetsmiljö då att man inte vill lägga tid och resurser på något som man 
eventuellt redan har tillgång till. I och med implementeringen av det nya ERP-systemet bör 
verksamheten inneha vissa av de förutsättningar som krävs för att förbättra 
informationsflöde och produktionseffektivitet, samt möjliggöra för övergången mot 
Industri 4.0. 
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att skapa en förståelse för vad Industri 4.0 kan innebära för 
organisationer inom tillverkande industri och fokus låg på vilka möjligheter och 
utmaningar som fenomenet kan resultera i för en organisations produktion. En 
organisations produktion, samt dess processer granskades utifrån Ghobakhloos (2018) 
ramverk för strategisk vägledning.  Undersökningen visade att verksamheten har viss 
teknik och således delvis potential för en implementering av Industri 4.0. Verksamheten är 
mitt uppe i ett skifte av ERP-system, och det kommande systemet förväntas skapa tillgång 
till mer information, samt möjliggöra för anslutning till vissa maskiner och robotar. Utefter 
detta kunde 4 generella slutsatser dras kring implementering av Industri 4.0:  

För det första måste organisationer se över sin strategi, mål och visioner, samt se till att 
samtliga medarbetare är införstådda i dessa. Att alla medarbetare strävar efter 
gemensamma mål och visioner, samt att ha ett team som leder och hanterar 
övergångsprocessen är även något som underlättar övergången mot IIoT.  

För det andra är det även av vikt att verksamheter både informerar och motiverar 
samtliga medarbetare inför en implementering av Industri 4.0. För att motivera är det 
framförallt av vikt att en verksamhet genomför kompetensutveckling på arbetsplatsen. På 
så sätt kan man minimera risker för eventuellt motstånd. Även nya spetskompetenser på 
arbetsplatsen är viktigt att se över för att kunna hantera ny teknik. 

För det tredje behöver verksamheter implementera digitala verktyg och tekniker som är 
anpassad efter en övergång mot Industri 4.0 för att kunna dra nytta av de möjligheter som 
fenomenet erbjuder. Det är av vikt att dessa tekniker har en gemensam standard för lättare 
hantering av insamlad data. Att implementera denna teknik medför dock risker som det är 
mycket viktigt att anställda är högst medvetna om för att lyckas undvika att hamna i utsatta 
situationer. Då IIoT är ett relativt nytt fenomen är inte all teknik, som är speciellt anpassad 
efter detta, helt utvecklad än. Detta innebär att en organisation med fördel kan hålla sig 
uppdaterad om nyheter på marknaden. 

Slutligen kan implementeringen av Industri 4.0, om dessa tre aspekter beaktas, bland 
annat resultera i följande värden: realtidsinformation för effektivt beslutsfattande och 
förståelse som bidrar till bättre uppsikt över tillverkning, kvalité, effektivitet, arbetstempo, 
problem och driftstopp. Industri 4.0 skapar även förutsättningar för verksamheter att 
inneha en flexibel produktion, god insikt och kontroll över verksamheten, samt 
nedskärning i energiförbrukning och utgifter. Därmed erbjuder fenomenet möjligheten att 
vara ledande på den globala marknaden. 

I nuläget är det många tekniker och fenomen rörande IIoT som ännu inte är helt 
utforskade och tillgängliga på marknaden, som 5G. För framtida forskning skulle det därför 
vara intressant att undersöka vidare hur dessa, när de är etablerade, kan komma att 
påverka fortsatt nyttjande och utveckling av IIoT.  Detta till exempel då denna studie 
nämner vikten av en bra och säker nätverksuppkoppling, samt riskerna med tillämpning 
av IIoT-tekniker inom organisationer.   
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Bilaga 1. Teoretiskt ramverk 
 

 
 

Strategic 
Management 

 
• Utforma en tidsplan med kort- och långsiktiga 

strategier. 
• Kartlägga nuläge, mål och hur detta uppnås.  
• Utnämna ett team som hanterar övergången. 

 
 
 
 

Marketing 
Strategy 

 
• Utforma marknadsföringsstrategier för den digitala 

marknaden. 
• Utveckla funktioner anpassade för datahantering av 

bl.a. sociala medier. 
• Kartlägga, framtida kunder, marknadstrender och 

kundkrav. 
 

 
 

Human resources 
strategy 

 
• Kartlägga nuvarande kompetenser och behovet av nya 

profiler. 
• Utforma en detaljerad kostnads- och nyttoanalys för 

befintlig och ny kompetens. 
 

 
 
 

 
IT maturity 

strategy 

 
• Utse en ledningsgrupp som ansvarar för digitala 

tekniker inom IIoT.  
• Utvärdera befintlig IT-infrastruktur och den kan 

användas för att stödja IIoT. 
• Kartlägga när befintlig teknik är bristfällig. 
• Säkerställa att ny teknik är harmoniserad och 

integrerad med nuvarande teknik. 
 

 
Smart 

manufacturing 
strategy 

 
• Tillämpa enheter och system som möjliggör för 

kommunikation mellan olika delar i produktionen. 
• Tillämpa system för användarvänlig integration.  

 
 

Smart supply 
chain 

management 
strategy 

 
 

• Alla parter I affärskedjan behöver tillämpa IIoT-teknik 
för fortsatt bra samarbete och kommunikation. 

Strategic roadmap toward Industry 4.0. Baserat på Ghobakhloo (2018).  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Organisation, strategi & värdeskapande 
 
- Kan ni berätta lite om organisationen och hur den är uppbyggd?  

- Hur samverkar olika avdelningar i verksamheten?  
 

- Vad har företaget för typ av kunder?  
 - Vilken sektor kan de komma ifrån?  
 - Finns det något annat som utmärker dem?  
 
- Kan ni berätta om er relation till era kunder?  
 
- Har ni någon fortsatt kontakt med kunderna efter avtalstiden?  
 - Görs det någon utvärdering av den produkt/tjänst som kunden har 
tillhandahållit?  
 - Om inte, vad är det som gör att man inte gör det? 
 - Är det något som verksamheten funderat på att göra?  
 - Om ja, vad har utvärderingen för syfte?  

- Finns det någon aspekt som visat sig vara gemensamt för de företag som gjort 
utvärderingen? Bra/dålig.  

 
- Hur fungerar processerna kring garantiärenden?  
 - Hur upptäcks garantiärenden?  

- Har verksamheten någon support som kunderna kan vända sig till? Hur fungerar 
det?  

 - Hur kontaktar kunder företaget vid eventuella garantiärenden?  
 - Finns det garantiärenden som är vanligare än andra, i så fall vad?  
 
- Vad har verksamheten för mål och visioner när det kommer till användning av teknik 
och digitalisering?  
 
- Många företag använder IT för stöd i beslutsfattande processer för att få en bättre 
förståelse och kunna effektivisera verksamheten, hur tänker ni kring det?  
 - Varför tänker ni så?  
 
- Har man några framtidsplaner?  

- Är det något som är i utvecklingsfas just nu? 
 
Teknik och tillvägagångssätt  
 
- Vad har man för syn på IoT-baserade verktyg?  
 
- Hur ser det ut gällande användningen av IoT på företaget idag?  
 - Vad använder man?  
 - Till vad använder man det? 
 - Finns det några problem & brister?  
 - Finns det några begränsningar eller utmaningar? 
 
- Hur ser det ut gällande insamling av data i slutprodukterna (hissar, plattformar osv)?  
 
- Vad använder man sig av för teknik för att samla in data i slutprodukterna?  
 - Sensorer, eller annan hårdvara? 
 
- Vilken typ av data/information samlar ni in idag och vad använder ni den till? Ge gärna 
exempel!  

- Sensordata? 
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 - Platsdata? 
 - Aktivitetsdata? 
 
- Använder verksamheten beslutsstödsystem i sin värdeskapande process?  
 - Varför? 

- På vilket sätt använder man systemet och till vad?  
 
- Använder ni någon typ av data som företaget själv inte genererar? (Extern data, tex. 
väderdata) 
 - Varför?  
 - Vad är det för typ av information och vad använder man den till?  
 
- Vad har verksamheten för “beräkningsprogram som tillhandahåller snabb och noggrann 
support”? (står på hemsidan)  
 - Förtydliga vad det innebär, både för företaget och för kunder, och vad det 
är för något.  
  
- Är machine learning och RPA (Robotic Process Automation) begrepp som verksamheten 
är bekant med idag?  
 - Är det något som används och i så fall hur och till vad, kan ni ge exempel? 
 
 
 


