
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i systemekonomi 

 

 
Framtidens industri: Från visionen 

Industri 4.0 idag till verkligheten imorgon 
En fallstudie på HordaGruppen AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Författare  

Alexander Ekelöf 

Mikaela Stålring 

Handledare företag 

John Lejon, 

HordaGruppen 

Handledare LNU  

Anders Ingwald 

Mirka Kans 

Examinator LNU 

Anders Ingwald 

Termin  

VT16 

Kurs 2SE39E 15hp 



  
 

  

I 

Alexander Ekelöf & Mikaela Stålring 

Sammanfattning 
Företags framtid ligger i dess egna händer; beroende på hur väl de anpassar sig 

till nya förutsättningar i alla dess former så kommer vissa att överleva medan 

andra går i graven. Under flera hundra år har utvecklingen inom industrin 

medfört att företag kommit och gått. Idag står vi enligt flera inför randen till en 

ny teknisk era med en fjärde industriell revolution som följd, Industri 4.0. Vi har 

en evolution mot en mer automatiserad tillverkningsindustri där allt fler moment 

sker utan en människas händer bakom spakarna. Industri 4.0 ses av många som 

en vision om hur framtiden kommer att se ut inom tillverkningsindustrin. Många 

av de idéer samt teknik som finns inom denna vision går att ta del av redan idag 

och möjligheterna till att förbereda sig för framtiden finns redan och det gäller att 

så snabbt som möjligt börja ställa om för detta. I takt med att industrin och dess 

konkurrens förändras kommer kraven på kvalité öka samtidigt som 

tillverkningen måste blir mer resurseffektiv. Området är mycket viktigt att belysa 

då det är ett nytt område där det tidigare inte skett mycket forskning. Att belysa 

detta område kan även komma att inspirera andra till ytterligare studier inom 

området och främja utvecklingen för fler företag än endast fallföretaget i denna 

studie: HordaGruppen.  

 

Syftet med studien har varit att inledningsvis få en förståelse för vilka tankar och 

idéer om framtiden som finns inom industrin idag för att senare kunna testa 

lösningar baserade på dessa idéer på några befintliga problem inom 

HordaGruppen, vars verksamhet finns inom plastindustrin. Lösningarna kan ses 

som de första stegen mot Industri 4.0 för att underlätta för företaget ifråga inför 

en framtida utveckling och ger även företaget möjlighet att börja samla in data 

kring processen, vilket i framtiden ger företag som HordaGruppen en fördel 

gentemot konkurrenter som påbörjar sin omställning senare. Utgångspunkten för 

studien har varit en kvalitativ studie med aktionsforskning och fallstudie som 

angreppsätt. Fallstudien har utförts genom en intervju med John Lejon, 

affärsutvecklare på HordaGruppen och en öppen diskussion med 

produktionsledare Valdet Berisha angående maskinen som är fokuserad på. Data 

till studien har erhållits genom artiklar skrivna inom området samt en intervju 

med grundaren till ett stort statligt projekt i Tyskland, Philipp Ramin, där de 

startat ett innovationscentrum för Industri 4.0.  

 

Resultatet i rapporten är att med hjälp av dagens teknik går det att ta de första 

stegen mot visionen Industri 4.0. All teknik finns självklart inte, men med hjälp 

av den teknik som finns idag kan olika företag inom tillverkningsindustrin dra 

fördelar av att starta omställningen mot Industri 4.0 redan idag. 
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Abstract 
The future of industry is in companies own hands. Today we are going to a more 

automated manufacturing industry where human beings are less involved and it 

is more crucial than ever before to adapt to new changes in the industry and 

technology. Internet of things and cyber physical systems are becoming a bigger 

part of our lives. This case study on HordaGruppen is focused on how 

HordaGruppen from the plastic industry can develop with some ideas from the 

vision Industry 4.0 in order to ensure the quality of the product. Most of the 

technology needed for Industry 4.0 is available today and there is no reason not 

to start using it. The study will introduce to Industry 4.0 and the basic ideas that 

the vision stands for and then try to define and solve some problems within one 

machine in one of their plants. The results presented in this study shows that 

using sensors and other technology available today you can take the first steps 

towards Industry 4.0.  
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Förord 
Först och främst vill vi tacka HordaGruppen och dess medarbetare för det varma 

välkomnandet och den hjälp vi fått. Ett extra stort tack till John Lejon, 

affärsutvecklare på HordaGruppen AB, som varit till stor hjälp med både idéer 

och tankar och tillika alla hjärtliga välkomnande.  

Sedan vill vi fortsätta att tacka Philipp Ramin, styrelseledamot och grundare av 

det tyska innovationscentret för Industri 4.0 för att han tog sig tid i sitt fulla 

schema. 

Till sist så vill vi även tillägna ett stort tack till våra handledare och examinator, 

Mirka Kans, Docent, och Anders Ingwald, Universitetslektor, på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra medstudenter för den feedback de gett oss. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel kommer inledningsvis att ge läsaren en bakgrund till valt 

arbetsområdes problemdiskussion. Detta för att sedan kunna föra en diskussion 

kring de problem som finns och för att senare kunna lyfta fram de problem som 

denna rapport kommer att ha som utgångspunkt. Kapitlet avslutas med att 

förklara syftet med rapporten och varför arbetet är viktigt, varför ämnet är 

relevant och vilka avgränsningar som görs. 

 

1.1 Bakgrund 
Under århundradena har industrin utvecklats. Införandet av mekanisk utrustning 

som drivs av vatten eller ånga kallas den första industriella revolutionen. Den 

andra industriella revolutionens intåg var när massproduktionen uppnåddes 

genom att man började fördela arbetet tillsammans med att användningen av 

elkraft kommit igång. Den tredje industriella revolutionen är den vi lever i nu 

vilket innefattar användningen av elektronik och IT som medel för att 

automatisera produktionen och man ser den fjärde revolutionen nalkas (Siemens, 

2014). Med detta i åtanke och ny teknik som hela tiden uppkommer är det lätt att 

förstå att man behöver uppdatera sig för att hålla sig i fas med utvecklingen. När 

verksamheter konkurrerar om marknadsplats och kunder, gäller det att hålla sig i 

framkant och därför hela tiden sträva mot att alltid bli bättre. För att se bortom 

den snäva bilden av industriella revolutioner menar Giddens (1996) att man bör 

se utanför bilderna av kol och ångkraft etc. och istället se att industrialismen inte 

bara påverkar fabriker och maskinerier utan även transporterna, 

kommunikationen och livet i hemmen. När detta är framlagt kan man låta sig se 

vidare på vad som bör tas i åtanke vid den kommande industriella revolutionen 

som är på väg att hända, och dess vision om en framtida mer flexibel och 

tillgänglig arbetsplats. Jacobsen & Thorsvik (2008) belyser vikten av att 

medarbetarens intellektuella insats i den moderna organisationen som består av 

mellan 70 och 80 procent av de totala resurserna. Det sägs att medarbetarnas 

kunskap och kompetens är det som gör att organisationen fungerar. Det är därför 

viktigt att människan i takt med tekniken utvecklas och förbereder sig för 

framtiden. 

 

”individen är organisationens viktigaste resurs” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

I dagsläget står verksamheter inför många utmaningar. Marknader blir rörligare 

och innovationscyklerna blir kortare samtidigt som energi- och 

resurseffektiviteten blir en allt större del av konkurrenskraften. Visionen för den 

framtida industriella revolutionen innehåller dessa utmaningar med hjälp av 

utveckling av intelligenta och integrerade produktionsenheter (Siemens, 2014). 

De nya smarta objekten, maskiner och produkter, i kombination av ny internet-

teknik och visionen om nya teknologier samt den nya digitaliseringen inom 

fabriker är början på den nya revolutionen som nalkas (Lasi et. al., 2014). 

Visionen av denna industri är att produktionssystemen ska bli modulära och 

effektivare och ha egen kontroll över både tillverkningsprocess och -enhet. Med 
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hjälp av detta ska en batch kunna innehålla endast en enhet och ändå vara lika 

kostnadseffektiv som massproduktion. Denna vision är Industri 4.0.  

 

Regeringens vårbudget 2016 beskriver den svenska samhällsmodellen som unik, 

där Sverige ska vara ett land för jämlikhet, utveckling och arbete. Befolkningen 

ska arbeta om de kan arbeta och konkurrensen dem emellan ska inte basera sig 

på låga löner utan på kunskapen och kompetensen hos de sökande, allt för att 

man ska skaffa sig en kunskapstörst vid tidig ålder. För de människor som 

kommer till Sverige, genom t.ex. flykt och har skäl till asyl, ska kunskapen tas 

till vara från och användas. Genom att lägga kraft på kunskap och utbildning ska 

Sverige förbli ett land i välfärd och fortsätta byggas starkare. 

 

“Vårt samhällsbygge möjliggör kombinationen av tillväxt och 

jämlikhet, utveckling och trygghet, goda villkor för lönetagarna och få 

konflikter på arbetsmarknaden, arbete och familjeliv, solidaritet och 

självförverkligande. Vårt samhällsbygge bidrar också till ökad 

jämställdhet mellan kvinnor och män.” 

(Vårbudget, 2016) 

 

Enligt Ek & Lorentzon (2016)  grundarna av Spotify, har Sverige just nu ett 

momentum vad gäller uppstart av nya företag som ger landet sysselsättning, 

skatteintäkter och innovationsförmåga. Detta leder till en konkurrenskraftig 

marknad för Sverige inom såväl tjänste- som produktionsindustrin. För att 

överleva behöver dessa företag hänga med i utvecklingen och stegen mot 

visionen om den nya industrin. För att behålla Sverige som ett framgångsrikt 

land med fortsatt hög produktion och expertis behöver utveckling, utbildning och 

förståelse för framtiden belysas. 

 

Denna utveckling kommer att ställa ökade krav på kvalité. I takt med att 

lågprisländer sänker tillverkningskostnader med hjälp av billigare arbetskraft så 

kommer företag där arbetskraften inte är lika billig att med hjälp av ny teknik, 

vilket Industri 4.0 står för, kunna sänka kostnaderna inom olika områden genom 

att minska till exempel variationer och så vidare. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Kraven på kvalité från de externa kunderna ökar hela tiden vilket sätter krav på 

verksamheten att ta del av nya rön. En del i detta är att alltid jobba med ständiga 

förbättringar och inte nöja sig med vad man har. Företag strävar efter en lönsam 

verksamhet och där man kan tillverka en produkt till så låg kostnad som möjligt 

men med så hög kvalité som möjligt. Detta är en del i att jobba med en offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Det har på senare tid kommit ny 

teknik och lösningar för tillverkning. Den fysiska och virtuella världen har 

alltmer sammanfogats samtidigt som allt fler fysiska komponenter använder sig 

av intelligenta sensorer. Internet of Things är ett allt mer växande begrepp som 

är en stor del av vår vardag. Detta sätt att se på vår omvärld har lett till en vision 

om att vår teknologi en dag kommer att revolutioneras genom en evolution av 

den teknik vi har idag. Detta ska komma att resultera i Industri 4.0. I rapporten 



  
 

  

3 

Alexander Ekelöf & Mikaela Stålring 

Implementation Strategy Industri 4.0 (2016) poängteras att det är viktigt att ta 

vara på befintlig teknologi och ackumulera den befintliga kunskapen för att 

kunna optimera hela flödet men även för att inte förlora någon erfarenhet. Med 

ny teknik och nya sätt att arbeta så kommer det att leda till att verksamheter 

måste ställa om tillverkning för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och 

bibehålla kunder. Då Industri 4.0 spås vara framtiden så kommer det generera 

fördelar att börja omställningen så tidigt som möjligt för att kunna vara en del av 

evolutionen dit. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur kan en tillverkningsindustri utveckla produktionen med idéer från visionen 

Industri 4.0 för att säkra produktkvalitén? 

 

1.4 Syfte 
Brynjolfsson & Mcafee (2015) beskriver att ett lands kapacitet att höja 

levnadsstandarden över tid är direkt kopplat till dess förmåga att höja sin 

produktivitet genom att höja produktionen per person. Företag i Sverige, liksom 

andra länder, har under flera års tid flyttat tillverkning till lågprisländer för att 

sänka kostnaderna för produktion. Allt för att kunna överleva på en mer global 

marknad. Dock har en rad olika företag valt att behålla sin tillverkning i Sverige 

då man inte vill tappa kvalitén på produkt eller produktion. Kvalité och 

produktivitet kommer med stor sannolikhet vara helt avgörande i framtiden för 

att kunna behålla produktionen i Sverige i takt med att ny teknik utvecklas. 

 

Syftet med denna studie blir därför att förstå hur man har kvalitetssäkrat tidigare, 

hur man kvalitetssäkrar idag och hur man kan kommer att kvalitetssäkra 

produktionen i framtiden. Syftet är också att beskriva hur framtidens produktion 

kommer att påverka organisationen, människan och tekniken. 

 

1.5 Relevans 
För att kunna förbättra och inte göra om samma återkommande misstag så 

behöver verksamheter först och främst förstå vad som har hänt i historien i 

relation till valt ämne. Kvalité påverkar hela verksamheten i slutändan och därför 

är det viktigt att så tidigt som möjligt kunna kvalitetssäkra inte bara produkten 

utan hela produktionen Automation finns redan i många fabriker men framtidens 

produktion kommer innefatta allt mer automation än idag vilket är en stor faktor 

för att visionen skall bli verklighet där automatiseringen kommer spela en stor 

roll. Det är därför viktigt att, i takt med att tekniken och samhället utvecklas, se 

till att de externa och interna kundernas behov blir tillfredsställda och 

tillgodoses, för att kunna skapa ett långsiktigt partnerskap och långsiktiga 

relationer. 

För att täcka kunskapsgapet behövs mer information och fler studier om detta 

ämne. Det behövs fler studier som är riktade mot ett specifikt område inom 

visionen för att få en djupare förståelse på de olika områdena som är berörda 

inom ämnet.  
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Sverige är ett av länderna som har industri i framkant vad gäller kvalité i 

produktion. Dock är det allt fler länder som har en snabb utveckling och hotar 

Sveriges position med avseende på produktionskvalité. Det är därför viktigt att 

fortsätta att hålla sig i framkant. Om Sverige saktar ner kommer lågprisländer 

hinna ifatt och ta över produktionen till en lägre kostnad vilket kan få förödande 

konsekvenser för den svenska industrin såväl som andra länders industri med 

liknande karaktär.   

 

1.6 Avgränsningar 
Tillverkningsindustrin och Industri 4.0 är båda stora områden och på grund av 

detta kommer inte hela dessa områden tas i beaktande utan fokus har lagts på 

kvalitetssäkring inom tillverkningsindustrin och Industri 4.0. Vi har valt att 

fokusera på ett fallföretag och på en maskin. På denna maskin har vi hittat 

punkter som kan resultera i brister på kvalitén. Detta för att försöka hitta sätt att 

kvalitetssäkra innan visionen om den nya industrin kommer att bli verklighet. Vi 

kommer utföra muntliga intervjuer med personer på fallföretaget. Kontakt med 

personer utanför detta företag kommer att tas, men på grund av tidsbristen 

kommer dessa intervjuer att ske per mejl. På grund av tidsramen har vi valt att 

inte lägga fokus på utvärdering av detta nya sätt att arbeta och därmed kommer 

inte information om det finnas med i rapporten.  

 

1.7 Disposition 
Nedan följer en kort beskrivning av vad varje kapitel innehåller för att lättare få 

en överblick och förståelse för vad som läses i varje del.  

 

1. Introduktion 

Detta kapitel förklarar bakgrunden till studien och dess relevans. Även 

problemet och syftet med studien samt hur och varför den är avgränsad 

beskrivs. 

 

2. Metod 

Detta kapitel beskriver hur författarna har gått till väga med studien och 

varför de inte valt att göra det på andra sätt. Förklaring av hur vi ska 

uppnå validitet och reliabilitet är också beskrivet.  

 

3. Industrin igår 
Detta kapitel innehåller teori om hur industrin har sett ut tidigare och hur 

den har utvecklats.  

 

4. Industrin idag 
Detta kapitel innehåller teori om hur industrin ser ut idag och även teori 

om ämnen som rör problemet/området som tas upp i studien. 

 

5. Industrin imorgon 
Detta kapitel innehåller teori om morgondagens vision om industrin, 

Industri 4.0, och dess tillhörande områden i ett övergripande 

sammanhang. Intervju med grundaren av i40.de sammanställs här.  
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6. Fallföretaget - nuläge 
Detta kapitel innehåller information om HordaGruppen, 

affärsutvecklarens syn på Industri 4.0 och en presentation av den del av 

verksamheten som har valts som fördjupning inom fallstudien. 

 

7. Fallföretaget - framtidsvision 

Detta kapitel presenterar analys och resultat genom att koppla samman 

teorin med insamlad data från företaget och grundaren av i40.de.  

 

8. Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet. 

 

9. Slutsatser 

Detta kapitel innehåller författarnas slutsatser om studien, dess ändamål 

och dess genomförande. 

 

10. Referenser 

Detta kapitel innehåller de referenser författarna har använt sig av. 

 

11. Bilagor 

Detta kapitel innehåller det material som har använts i studien. 
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2. Metod 
För att bestämma metod uppsatsen bör utgå från bör information om olika 

metoder ha studerats. För- och nackdelar om olika metoder bör tas fram för att 

få en förståelse varför en del av dessa ska användas och inte andra (Paulsson, 

1999). Detta kapitel innehåller teoretisk information om metodik och även vad 

författarna har valt för metod.  

 

2.1 Övergripande  
Figur 1 sammanfattar hur studien har genomförts på ett övergripande sätt. Första 

prioritet är att veta vad problemet är för att sedan hitta en problemformulering. 

Insamling av teori och empiri gjordes för att komma fram till ett resultat där 

problemformuleringen besvarades.  

 

 
Figur 1 Sammanfattande figur över tillvägagångssättet. 

 

2.2 Validitet, Reliabilitet & Objektivitet 
En vetenskaplig studie ska möta krav på validitet, reliabilitet och den ska vara 

objektiv. Validitet betyder i detta avseende att man mäter det som man avser 

mäta. Reliabilitet är graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet som betyder att 

vid upprepning av mätningen bör man i viss utsträckning få samma värden som 

vid första gången. Objektivitet menas med hur mycket värderingar påverkar 

studiens resultat. (Holme, Solvang & Nilsson, 1997). Strävan efter att försöka 

uppnå en så hög validitet, reliabilitet och objektivitet som möjligt är viktig för att 

få ut det verkliga måttet på korrekt sätt så att studien inte blir missvisande 

(Paulsson, 1999).  

 

Genom att använda sig av intervjuer med rätt personer, avseende kunskap och 

position, ska validiteten, reliabiliteten och objektiviteten mötas på rätt sätt. 

Studien kommer att möta dessa krav genom sökning av teori inom området, 

böcker/litteratur, artiklar och Internetkällor, för att få en rättvisande bild av 

problemområdet som håller i nutid. Genom att intervjua personer på fallföretaget 
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och även utanför fallföretaget kommer studien ge en rättvisande bild över 

arbetssätt på området och kunna ge en överblick över hur produktionen utförs 

och vad de respektive tänker inför framtiden.  

 

När intervjufrågor ställs ska man se till att endast ställa frågor som bara ger ja- 

eller nej-svar, inte heller beskriva påstående istället för att ställa en fråga. Man 

ska heller inte ställa flera frågor samtidigt, ställa för komplicerade frågor eller 

ledande frågor och inte heller överdriva ett påstående eller en värdering i 

frågorna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

  

2.3 Forskningsmetodik 
Holme & Solvang (1997) förklarar skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod där de säger att den kvalitativa metoden införskaffar riklig information om 

få undersökningsenheter och är en djupdykande metod för att ta fram den 

säregna, den unika eller mer avvikande informationen.  

Den kvantitativa metoden är en bred undersökningsmetod för att få en stor del av 

populationen undersökt och där man ofta använder sig av systematiska och 

strukturerade observationer, t.ex. enkäter med specifika svarsalternativ. Detta är 

en metod där intresset ligger vid det gemensamma, det genomsnittliga eller det 

representativa för en större undersökning. 

 

Denna studie kommer att vara en kvalitativ studie där intervjuer hålls med 

representanter från verksamheten, affärsutvecklare och produktionsledare, för att 

få en inblick i verksamheten angående det område som studien kretsar kring. Det 

kommer även hållas en intervju med utomstående, grundaren av i40.de, för att få 

en förståelse och grunderna till det valda ämnet. Teori om valda ämnet kommer 

läsas på djupet och appliceras vid intervjutillfällena i den mån som är intressant. 

En kvantitativ studie skulle kunna appliceras på ämnet, men i detta fall ska en 

förståelse för ämnet presenteras mer än att jämföra och se gemensamma delar av 

ämnet. 

  

2.4 Forskningsansats 
Patel & Davidsson (2011) förklarar att det finns tre begrepp som visar relationen 

mellan teori och empiri. Dessa är deduktion, induktion och abduktion. Dessa 

begrepp visar på olika sätt att binda samman teori och verklighet för att förstå 

hur man arbetar med relationerna mellan dessa. 

 

Deduktivt arbetssätt handlar om att följa bevisandets väg och det kännetecknas 

av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dras slutsatser om enskilda 

företeelser. Det skapas hypoteser utifrån den befintliga teorin som sedan prövas 

empiriskt på det fall som är aktuellt. Objektiviteten i forskningen stärks med 

detta begrepp på grund av att utgångspunkten tas från befintlig teori. Det 

induktiva arbetssättet är en upptäcktens väg då forskningsobjektet studeras och 

insamling av information (empirin) används för att formulera en teori. Abduktion 

är en kombination av deduktivt och induktivt där du utifrån ett enskilt fall 

formulerar en hypotes som kan kopplas till en teoretisk struktur varefter 

hypotesen eller teorin prövas på nya fall. Detta gör att den ursprungliga 



  
 

  

8 

Alexander Ekelöf & Mikaela Stålring 

hypotesen eller teorin kan utvecklas och breddas för att bli mer generell (Patel & 

Davidsson, 2011).  

 

I denna studie kommer abduktion användas då vi har en hypotes om framtiden 

vilket vi kommer söka teori kring samtidigt som empirisk data om ett fallföretag 

samlas in. vi kommer därefter att försöka testa hypotesen för att försöka bidra till 

ett större informationsgrund. 

  

2.5 Forskningsstrategi 
I denna del kommer en presentation av valda angreppsätt i denna studie 

beskrivas kortfattat.  

 
2.5.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning är utredningar där man inte endast söker fakta om valt område, 

man vill även aktivt förändra otillfredsställande förhållande. Detta görs oftast 

med hjälp av en fallstudie där forskaren/utredaren ofta är både deltagare och 

observatör. Denna forskningsmetod används ofta i samband med en 

organisationsutveckling. Utredaren ska skapa ingående kunskap om både 

organisationen och dess aktörer och det ska sökas förståelse snarare än 

orsakssamband (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

 

Denna studie kommer använda sig av aktionsforskning i syfte att förändra ett 

förhållande i industrin och förbättra kunskapen för den framtida automatisering 

som kommer. För att lyckas med förbättringen måste aktivt lyssnande och 

engagemang i studien finnas. Verksamheten som fallstudien kommer ta i 

beaktande kommer att i framtiden utvecklas mot nya mål och förändringar 

kommer i sinom tid att göras angående kvalitetssäkring.  

 
2.5.2 Fallstudie 

Med fallstudie menas att man undersöker ett fåtal objekt i olika avseenden. Man 

möter vanligtvis verkliga människor, stämningar och situationer som man lätt 

kan känna igen. Fallstudie har kommit att användas i fyra sammanhang inom 

utrednings- och forskningsmetodiken:  

 Som illustration: I detta sammanhang används beskrivningen av fallet som 

en empirisk gest där andra metoder dominerar och fallet får mer av en 

pedagogisk och förtydligande funktion.  

 Som hjälpmedel att skapa hypoteser: I detta sammanhang är problemet 

förhållandevis okänt eller obearbetat och blir en skapande undersökning.  

 Som metod vid aktionsforskning/förändringsarbete: Här används fallstudien 

i till exempel samband med en organisationsutveckling, då utredaren måste 

skaffa ingående kunskap om organisationen och aktörerna för att få en 

korrekt informationsgrund.  

 Som hjälpmedel för att skapa ny teori: Med hjälp av att använda data som 

mätinstrument och sätta ny data i jämförelse med föregående, och vid 

samma utfall tilldela samma begrepp, kunna skapa en ny teori. Den nya 

teorin har lyckats om den kan relateras till flertal situationer utan att 

förankringen förloras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 
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Delar av denna studie kommer vara utformad som en fallstudie med 

verksamhetsbesök på ett företag där objekt i verksamheten kommer observeras. 

Fallstudien kommer att hjälpa till med aktionsforskningen och tillsammans 

kommer studien att försöka ge idéer till att utveckla organisationer inom 

tillverkningsindustrin mot det valda området. Då ämnet studien kretsar kring är 

så pass nytt kommer inte huvudsyftet vara att illustrera företeelser.  

  

2.6 Informationsinsamling 
Vid datainsamling finns två övergripande tillvägagångssätt: intervju och enkät. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) ger en formell förklaring av intervju som 

“en situation där en person (intervjuaren) ställer frågor till en annan person (den 

intervjuade).” Ofta är frågorna och sättet att ställa dessa bestämda i förväg och 

om den intervjuade inte har fått kunskap om frågorna innan intervjun kan det bli 

en ostrukturerad intervju. För att få ett mer balanserat utbyte av kunskap och 

erfarenheter kan ett samtal föras istället. Med detta menas att intervjuaren inte 

hela tiden tar initiativet utan man skapar istället ett ömsesidigt förtroende och en 

ömsesidig inlevelse och detta kan skapa nya och oväntade aspekter inom 

området. 

 

Om man istället skickar intervjufrågorna till en person använder man sig av en 

enkät som ställer större krav på utprovade frågor. Då man måste veta vad man 

ska få svar på och inte har möjlighet till förtydligande när frågorna väl har 

skickats iväg. 

 

Studien kommer innehålla både förberedda intervjuer och icke förberedda 

intervjuer. De intervjuer som kommer göras på fallföretaget kommer att vara 

oförberedda medan representanten utanför fallföretaget kommer att få ta del av 

frågorna i förväg, detta genom mejlkontakt. På grund av dessa olika metoder kan 

svaren skilja en aning från varandra. Dock fås uttryck och kroppsspråk tas i 

beaktande vid personliga intervjuer och därmed kan man avläsa känslor 

angående svaren och få en bättre uppfattning av vad personen i fråga faktiskt 

säger.  

 

2.7 Sammanfattning  
Studien i denna rapport kommer utgå från ett problem angående visionen 

Industri 4.0 för att sedan avgränsas till en liten del där kvalité tas i beaktande. 

Teori och empiri samlas in om vartannat för att få en helhetsbild över valt ämne, 

detta genom litteratur, intervjuer och observationer. När ett resultat kan nås med 

den information som är insamlad ses problemformuleringen över igen för att veta 

att det är rätt fråga som besvaras. Diskussion om resultatet kommer ske och en 

slutsats kommer skrivas om vad som har gjort bra, vad som kunnat göras 

annorlunda och även en övergripande slutsats av hela studien.   
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3. Industrin igår 
Industrin har sedan 1700-talet genomgått en utveckling och har i flera 

sammanhang spelat en stor roll i hur dagens samhälle ser ut. Tekniken har 

under århundraden utvecklats i takt med att ekonomin utvecklats. Rifkin (2016) 

och PACE (2014) beskriver att utvecklingen inom industrin kan delas in i tre 

industriella revolutioner från 1700-talet fram till idag. Detta kapitel innehåller 

en sammanställning av den industriella utvecklingen.  

 

3.1 Industri 
Den första industriella revolutionen beskrivs enligt Dean (1965) i en rad olika 

sammankopplade förändringar inom den ekonomiska struktur, bland annat från 

att tillverka för eget bruk inom jordbruk till att producera för en större global 

marknad. Företag kom under denna tid att växa fram som producenter. Denna 

del av historien tog sin plats i flera länder men framförallt i Storbritannien 

mellan åren 1750-1850 då den moderna ekonomin växte fram. Även Rifkin 

(2016) tar upp den första industriella revolutionen och beskriver i artikeln “How 

the Third Industrial Revolution Will Create a Green Economy” hur 

ångmaskinen, telegrafen och de nationella järnvägssystemen var en del av 

uppkomsten till första industriella revolutionen.  

 

Även Bergman & Klefsjö (2016) beskriver hur ångmaskinen och tillgången av 

allt komplexare tillverkningsutrustning så som Spinning Jenny har varit en del av 

industrins utveckling. Dock lyfter Bergman & Klefsjö (2012) fram att en annan 

viktig aspekt som ofta missas, det vill säga att specialiserade enheter som 

monterade ihop komplex utrustning var en del av denna utveckling. Kraven på 

att kontrollera kvalité växte fram vilket lett till att man fått sätta upp 

toleransgränser. I början av 1800-talets mitt lyckades Springfield med sin 

vapentillverkning att tillämpa dessa metoder. Även grekiske filosofen Platon 

427-347 f.Kr. samt ekonomen Adam Smith 1723-1790 har beskrivit att nyckeln 

till ökad produktivitet är specialisering, där specialisering även skall resultera i 

ökad kvalité. 

 

Användandet av elektricitet, intåget av telefoni, radio och TV samt användandet 

av fordon drivna av förbränningsmotorer på nationellt vägnät var drivkrafterna 

bakom den andra industriella revolutionen i början på 1900-talet (Rifkin, 2016). 

Produktion på löpande band tog sin början och varianser börjar sättas i fokus.  
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4. Industrin idag  
Industrin i dagens samhälle handlar inte endast om produktion utan även om 

distribution, kunskap och kompetens. Även kvalité är en viktig källa till framgång 

och för att möta behoven och tillfredsställa både de externa och interna 

kunderna behöver verksamheter utvecklas kontinuerligt. Detta kapitel innehåller 

teori om industrin idag och ämnen som rör problemet/området som studien 

omfattar.  

 

4.1 Industriautomation  
Den tredje industriella revolutionen beskrivs i Nationalencyklopedin (2016)  som 

att fokus har flyttats från produktion till distribution av varor samt att ha kunskap 

om de olika prisskillnaderna. Från att varit fasta enheter inom nationerna har nya 

marknader öppnats upp och skapat en större global marknad då företag etablerar 

sig i flera länder. Den drivande kraften i denna revolution är datorindustrins 

framfart sedan mitten av 1900-talet. Man har gått från att använda analog teknik 

till att idag använda digitala tekniker. I början av 1960-talet genomgick Japan en 

stor utveckling vilket har kommit att kallas för det japanska undret. Detta 

återspeglar det genombrott Ost- och Sydostasien gått genom från början av 1960-

talet till idag. Den stora förändringen vid denna tid kom att ligga på ökat fokus 

på kvalité, där kvalité kommit att ses mer som ett konkurrensmedel. Detta 

innebär att man med hjälp av kvalitetssäkring kan skapa bättre produkter genom 

att kontrollera vad som kommer in i processen, och inte bara vilka brister 

produkterna har i slutet, vilket varit gängse tidigare. 

 

4.2 Kvalité 
 

“Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar” 

(Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Företag och organisationer, både i privat och i offentlig sektor, ser idag 

kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten. Det är därför viktigt att 

inkludera alla i verksamheten och samtidigt använda sig av en offensiv 

kvalitetsutveckling där ledningens fulla engagemang är en viktig grund. 

Bergman & Klefsjö (2012) beskriver de delar som är viktiga för att lyckas med 

offensiv kvalitetsutveckling som fem hörnstenar där de fem olika delarna 

påverkar varandra och processerna bildar tillsammans en helhetssyn, se figur 2. 

De beskriver att engagerat ledarskap är grundstenen för att lyckas med de andra 

delarna då ledningen måste fastställa synen för företagets kvalitetsfrågor och 

stödja kvalitetsaktiviteter ekonomiskt, moraliskt och med ledningsresurser. 
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Figur 2 De fem hörnstenarna, inspirerad av Bergman & Klefsjö (2012). 

 
4.2.1 Kvalitetsutvecklingen i fyra faser. 

Utvecklingen av kvalitetskoncept har under de senaste åren gjort att 

kvalitetsarbete utförs allt tidigare under produktionsprocessen. Efter andra 

världskrigets slut utfördes kvalitetsarbete till största del som kontroller av färdiga 

produkter, så kallat kvalitetskontroll. Detta arbetssätt övergavs till stor del senare 

för att i ett tidigare skede i produktionsprocessen kunna hitta defekta enheter, och 

kvalitetsstyrning kom att ta över. Detta koncept utgår från att man redan under 

processens gång ska försöka fånga upp tecken på att enheterna blir defekta och 

då göra justeringar av processen för att undvika defekta enheter. Nästa 

utvecklingsfas var kvalitetssäkring, vilket innebär att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt, redan innan produktionen sattes igång. Detta genom att formulera 

och samla ihop rutiner angående hur man ska hantera inkommande material, 

reklamationer, mätinstrument och hur ansvar ska vara fördelat för att nå bästa 

resultat på slutprodukten. Den sista punkten Bergman & Klefsjö (2012) tar upp 

är kvalitetsutveckling, som innefattar alla de tre ovan nämnda koncepten i ett 

samt att ständigt arbeta med förbättringar. Det betyder att man gått mot att öka 

insatserna för kvalitetssäkring innan produktion samtidigt som man under hela 

processens gång arbetar med ständiga förbättringar för att nå bästa resultat. En 

sammanfattning av detta finns i figur 3. 

 
Figur 3 Sammanfattar kvalitetsutvecklingen, inspirerad av Bergman & Klefsjö, (2007). 
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4.2.2 Kvalitetsledningssystem 

Det är många verksamheter som idag kräver att leverantörer har ett 

kvalitetssystem. Ett kvalitetssystem beskriver hur strukturen, rutinerna, 

processerna och resurserna i verksamheten ska hanteras för att förbättra och styra 

kvalitén på produkter och processer. Detta tas vidare till kvalitetsledningssystem 

som är ett system för att upprätthålla policys och mål, och även att nå dessa mål 

med avseende på kvalité. Tillhörande begrepp under detta är kvalitetsplanering, 

kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring. Det förstnämnda, 

kvalitetsplanering, handlar om att sätta mål och att specificera processer som är 

nödvändiga för verksamheten och dess resurser för att uppfylla målen angående 

kvalité. Kvalitetssäkring handlar om att ge tilltro till att kvalitetskraven mot 

kvalité kommer att uppnås. Kvalitetsstyrning är en del av kvalitetsledningen som 

handlar om att uppfylla kraven om kvalité. Det sista, kvalitetsförbättring, riktas 

mot att kunna förbättra förmågan att uppfylla kraven om kvalité (Bergman och 

Klefsjö, 2012).  

 
4.2.3 Processtyrning 

Processtyrning handlar om att försöka finna så många variationer som möjligt för 

att lyckas eliminera dessa. Syftet är att försöka skapa en så stabil process som 

möjligt och även att styra och förbättra processen.  

 

Information från processen är grunden för processtyrning och det som tas i 

beaktande är att:  

 Identifiera de urskiljbara variationerna och eliminera dessa. 

 Övervaka processen, när den befinner sig i statistisk jämvikt, så att inte nya 

urskiljbara variationer uppkommer utan att operatörens vetskap.  

 Övervaka processen och finna nya urskiljbara variationer som uppkommer 

för att sedan kunna eliminera dessa.  

 Vid förbättring, till exempel eliminering av variation, få ett kvitto på att 

förändringen faktiskt var en förbättringsåtgärd.  

 

Med hjälp av processtyrning kan nya variationer upptäckas och elimineras. Den 

nya informationen angående variationer kommer senare kunna upptäcka än fler 

variationer vid senare provtagningar. Detta kommer medföra att processens 

variation kommer att minska, kostnaderna för kvalitetsbrister kommer att avta 

och kvalitén kommer att förbättras. Sättet som idag används för att göra 

kontroller och upptäcka brister i kvalité fås igenom styrdiagram. Det som görs är 

att stickprov tas direkt ut processen och på så sätt får man ut hur många som 

troligen inte är enligt satta kvalité krav, detta för att slippa genomföra kontroller 

på samtliga enheter (Bergman och Klefsjö, 2012). 
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4.2.4 Kvalitetsstandarder 

Bergman & Klefsjö (2012) definierar ISO 9000:2005 på följande vis:  

 

“Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. 

behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd 

eller obligatorisk.” 

 

ISO 9000 är ett samlingsnamn för internationella standarder som har arbetats 

fram av ISO (International Standardization Organization). Standarden har 

antagits som europastandard och är en nationell standard i samtliga länder i 

Västeuropa och USA, dock har standarden olika nummerbeteckningar i olika 

länder. Serien ISO 9000 består av flertalet standarder för kvalitetssystem. Dessa 

standarder innehåller inte regler för hur ett kvalitetssystem ska byggas upp, utan 

specificerar vad som ska ingå i systemet. Principen är alltså anvisningar eller en 

modell för hur företag kan skapa ett kvalitetssystem (Rylander, 1993). Serien 

ISO 9000 tar upp olika aspekter kring kvalitetsstyrning och de olika standarderna 

ger vägledning för att säkerställa att produkterna och tjänsterna logiskt ska 

uppfylla kundernas krav och att kvaliteten ständigt ska förbättras. 

 

Iso.org (2016/2015) förklarar att ISO 9001:2015 baseras på ett antal standarder 

för kvalitetsledningsprinciper som inkluderar en stark kundfokus, motivationen 

och inblandningen av högsta ledningen, processinställning och ständiga 

förbättringar (Iso.org, 2015/2016). 

 

Seear (2015) beskriver att kärn-standarderna som omfattar de grundläggande 

normerna inom standarderna som är: Kvalitetsledningssystemens krav (ISO 

9001:2015), Grundläggande och ordförråd (ISO 9000:2015) och Hantering för 

hållbar framgång för organisationen (ISO 9004:2009). Seear förklarar även att 

förståelsen kring ISO 9000-standarderna har förändrats då det innan ändringarna 

sades “ISO 9000 familjen av standarder”, medan det allt mer handlar om kärnan 

hos ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 och ISO 9004:2009. 

 

I ISO/TS 16494:2009-standarden definieras krav på kvalitetsstyrningssystem för 

konstruktion och utveckling, produktion, installation och service av produkter 

relaterade till fordonsindustrin. Standarden är tillämpningsbar där specifika 

delar, valda av kunden, produceras och kan tillämpas inom fordonsindustrins 

hela värdekedja (Iso.org, 2015/2016). 

 

4.3 Organisationsförändring & mänskliga faktorn 
Vad bör verksamheten ta vara på och hur ska förändringen göras på bästa sätt? 

Det är viktigt att veta en verksamhets styrkor och svagheter. Styrkor är viktiga 

att ta vara på för att möta svagheterna och även möjligheter och hot utifrån. Det 

är även viktigt att veta sina styrkor vid förändringar och hur verksamheten bör 

arbeta mot och vid förändringar. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) så är 

organisationens viktigaste resurs individen. Hur människor påverkas av 

förändringar påverkar hela verksamheten och därmed måste verksamhetens 

ledning ta människorna som arbetar i beaktande vid förändring och få dem att 
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förstå varför förändringar görs och hur det kommer påverka arbetssituationen. 

Just nu är det människan som vanligtvis märker små fel och påverkan av fel på 

slutprodukten, detta sker med alla de sinnen människan besitter och det är något 

som påverkar verksamhetsprocessen och dess slutprodukt. 

 
4.3.1 SWOT 

SWOT står för Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats och är en matris för 

att ta reda på verksamhetens Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot, genom att 

objektivt och kritiskt se på de interna och externa faktorerna. SWOT-matrisen 

går att utveckla för att skapa en konfrontationsmatris (figur 4). Denna matris 

hjälper ledningen att ta fram fyra olika typer av strategier: 

 SO-strategier (Styrkor-Möjligheter): Använder sig av verksamhetens interna 

styrkor för att ta fördel av de externa möjligheterna. 

 WO-strategier (Svagheter-Möjligheter): Den här strategin utgår från att 

förbättra de interna svagheterna genom att ta fördel av de externa 

möjligheterna. 

 ST-strategier (Styrkor-Hot): Här används de interna styrkorna för att 

undvika eller reducera externa hot. 

 WT-strategier (Svagheter-Hot): Detta är defensiva strategier för att reducera 

interna svagheter och undvika externa hot (David & David, 2015). 

 

 
Figur 4 Illustration av konfrontationsmatris.  

 
4.3.2 PDCA 

Plan-Do-Check-Act är en metod som består av att skapa hypoteser för att sedan 

testa dem med hjälp av information som införskaffats genom observationer och 

datainsamling. De olika stegen är en vetenskaplig process som används för att 

inhämta kunskap medan hela PDCA-cykeln är en praktisk modell för att uppnå 

det som eftersträvas. 

PDCA-cykeln består av fyra steg: 

 Plan: Handlar om att definiera vad du har tänkt göra och vad du tror 

kommer hända - hypotesen. 
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 Do: I detta steg testas hypotesen, oftast i liten skala, för att kunna göra 

noggranna observationer. 

 Check: Detta steg handlar om att jämföra resultatet som framkommit i 

föregående steg med det förväntade resultatet. 

 Act: Om hypotesen fungerar standardiserar och stabiliserar man detta. Om 

hypotesen inte fungerar börjar man om med PDCA-cykeln. 

(Rother, 2013)  

 

 
Figur 5 PDCA-cykeln. 

 
 

4.3.3 Förändringscykeln 

De fyra rummen är ett 

uttryck för att beskriva fyra 

olika livs-lägen, som alla 

passerar vid olika tidpunkter. 

Dessa fyra rum kan 

beskrivas som figur 6. Dessa 

olika rum kan även 

beskrivas som:  

 Nöjdhet (Nej+) - Här 

känns allt okej, man är 

avslappnad och nöjd 

med livet, arbetet, 

familjen osv. Det finns 

de som kanske har det 

bättre men man är nöjd ändå.  

 Censur och förnekelse (Nej-) - Här censurerar man sig själv och man är 

omedveten om att man inte längre är nöjd. Skenet hålls högt och 

övertygelsen görs hos både oss själva och omvärlden. Tillslut kommer dock 

självinsikten och man inser att det nöjda jaget är borta.   

 Förvirring och konflikt (Ja-) - När man slutat censurera för sig själv kommer 

insikten att man inte är så nöjd ändå. Mycket tycks rasa samman och man 

Figur 6 De fyra rummen, inspirerad av Eklund (2011).  
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börjar ifrågasätta. Tillslut måste man dock göra ett val för att komma uppåt 

igen.  

 Inspiration och förnyelse (Ja+) - Här har valet gjorts och man har skaffat sig 

ny kraft. Man har insett att det behöver jobbas med problemet och ny energi, 

inspiration, radikala idéer och mer uppkommer när man nått hit. 

 

Med dessa rum förklaras förändringscirkeln och hur personer kan bete sig och 

varför de gör som de gör vid förändringar. Det finns alltid personer som behöver 

längre tid än andra då de är i nöjdhetsfasen och förändring inte är vad de vill ha 

just nu. 

 

Ett projekts storlek har betydelse för hur svår projektarbetsformen är. Små 

grupper är lättare att bemästra då kompetensområdena antagligen inte är allt för 

brett isär och på grund av detta blir inte osäkerheten eller ineffektiviteten lika 

stor hos den förändrade gruppen. De vanligaste faktorerna för att beskriva 

omfattning på projektgrupper är antalet personer i gruppen, tidslängden på 

projektet och antalet intressenter involverade. Det finns dock en ytterligare viktig 

faktor, spridningen på projektet, som i sin tur kan delas in i flera faktorer: 

geografisk spridning, kulturell spridning och social spridning. Dessa faktorer 

påverkar bemötande och kommunikation och kan bli en källa till missförstånd i 

projektets fortsatta fas (Eklund, 2011). 

 

En grupp är ett brett begrepp och kan vara antingen en primär grupp eller en 

sekundär grupp. Den primära gruppen är där det finns mycket starka band och 

nära kontakter, detta är oftast familj eller nära vänner. En sekundär grupp består 

av svagare band och är oftast fler personer än den primära gruppen, detta är 

oftast i samband med t.ex. yrkesgrupper eller idrottsföreningar. Man kan få 

förklara begreppet grupp genom att ställa det mot liknande begrepp, t.ex. team. 

Team är i många skeden liknande en grupp, men är mer fokuserade på att nå ett 

gemensamt mål, och har ofta mer tydliga roller än vad som ses i en grupp. Ett 

team består normalt sett av olika personer med specifika kunskaper och 

kompetens för att nå deras gemensamma mål på ett effektivt sätt. I ett team finns 

ofta både den formella gruppen och den informella gruppen. Den formella 

gruppen är så det formellt har skapats en gruppdynamik på grund av hur 

organisationsstrukturen ser ut. Den informella gruppen skapas istället ofta på 

grund av att personer i gruppen känner samhörighet med varandra, genom till 

exempel behov eller intressen. Denna gruppstruktur har inte att göra med hur 

organisationsstrukturen ser ut. Dock har ofta den informella gruppen stort 

inflytande på den formella gruppens arbete (Eklund, 2011). 

 
4.3.4 Människans sinnen 

Människan har fem sinnen som förknippas med vad vi känner, hör och ser på 

olika sätt. Dessa är: 

 Synsinnet: Detta är vad människan ser med våra ögon och uppfattning av 

ljus och färger sker.  

 Luktsinnet: Människans luktsinne känner dofter som ofta utlöser minnen och 

känslor i högre grad än vad andra sinnen gör.  



  
 

  

18 

Alexander Ekelöf & Mikaela Stålring 

 Hörseln: Det människan hör av tryckvågor i luften som blir till ljud. 

Människan kan även beräkna lokaliseringen utifrån tidsskillnaden i ljudens 

ankomst till örat.  

 Smaksinnet: Människans smaklökar på tungan kan i princip känna igen tio 

miljarder olika smakintryck, men människan är inte särskilt bra på att skilja 

mellan olika smaker, utan behöver även hjälp av luktsinnet.  

 Känseln: Detta är sinnet som skickar information om omedelbar kontakt 

med kroppen, vilket är tryck, drag och rörelse, och även temperatur och 

smärta. Skador och att t.ex. anpassa sig till temperatur med hjälp av klädsel 

är en hjälp människan får av känseln.  

Det finns två sinnen till som människan har stor användning av som talar om var 

vi befinner oss i förhållande till omgivningen. Dessa är:  

 Kroppssinnet: Intrycket som människans muskler signalerar till hjärnan för 

att hålla reda på placeringen av olika kroppsdelar. Det är detta som gör att 

man vet var fötterna är eller om munnen är öppen eller stängd.  

 Balansen: Detta sinne sitter i örat och registrerar huvudets rörelser och 

position i förhållande till tyngdkraften och hur rörelsetempot förändras. 

Sinnet talar om man går, sitter eller är på väg att falla till exempel 

(Vetenskapens Universum, 2015).  
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5. Industrin imorgon  
Dagens industri är under ständig utveckling och morgondagen är snart här. 

Industrins utveckling genom tiderna kan illustreras i figur 7. Visionen om 

morgondagens industri är redan utstakad och för att följa med i utvecklingens 

spår bör verksamheter redan idag förstå vad som är på väg att hända. Det 

diskuteras idag att vi går mot en fjärde industriell revolution med en utveckling 

mot en teknik där maskiner interagerar med varandra utan en mänsklig 

koppling, ofta beskrivet som “Internet of Things”, och där kommunikation och 

avancerade beräkningar krävs för att ligga i framkant. Detta kapitel innehåller 

teori om framtidens industri samt intervju med grundaren av innovationscentret 

för Industri 4.0 i Tyskland.  

 

5.1 Industri 4.0 

Termen Industri 4.0 står för det fjärde industriella revolutionen och beskrivs vara 

det nästa steget i hur organisationen och kontrollen av hela värdeflödet längs 

livscykeln för en produkt sker. Grunden inom Industri 4.0 är tillgängligheten till 

data och information i realtid genom att allt är uppbyggt i ett stort nätverk där 

alla fysiska objekt är sammankopplade och på så sätt skapar en virtuell värld. En 

evolution från det traditionella värdeflödena till att mer använda sig av 

värdenätverk är framtiden inom industrin (Plattform Industrie 4.0, 2016). 

Industri 4.0 kommer leda till en ökad produktivitet samtidigt som det kommer 

resultera i ett bättre resursutnyttjande.  Flexibilitet kommer att vara den största 

fördelen med att ställa om verksamheten till Industri 4.0. Det kommer att vara 

enklare att ställa om efter kundönskemål och det kommer bli enklare för 

anställda att kunna balansera sitt arbete, familj och fritid på ett sätt som inte 

tidigare gått att göra. 

 

 
Figur 7 Industrin utveckling. 
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5.2 IoT, AI & CPS 
Internet of Things (IoT) är en samling av flera typer av tekniker så som 

industriell automation, robotteknik, livscykelhantering och IT-säkerhet (Posada 

et. al., 2015). I takt med internetutvecklingen kommer samspel mellan människa 

och föremål samt föremål till föremål att öka, vilket kräver ett nytt tänk kring hur 

vi ser på vår omvärld (Engineering & Technology 2014). Internt of Things (IoT) 

beskrivs som ett samlingsbegrepp för den omvärld vi lever i där alla saker förses 

med sensorer och processorer, vilket öppnar för att de ska kunna uppfatta 

omvärlden samt kommunicera och interagera med övriga samhället (IoT Sverige, 

2016). IoT möjliggör att kunna samla in stora mänger med data som ofta 

refererar till ”Big data”. Med hjälp av all data och alla sensorer så öppnas det 

dörrar för att kunna minska slöseri och förluster inom olika områden så som till 

exempel tillverkning. Inom tillverkningsindustrin kan sensorer hjälpa till att få 

ett förbättrat underhållsarbete. Istället för att komponenter i maskiner arbetar tills 

de går sönder kan man med fördel använda sig av ett system för att kunna 

övervaka en maskins komponenter med hjälp av sensorer. Då kan man 

identifiera t.ex. vibrationer i ett tidigt skede och ha en längre tid på sig att kunna 

vidta åtgärder innan det påverkar maskinen eller slutprodukten (Engineering & 

Technology 2014). 

 

Artificiell intelligens (AI) är intelligens hos datorsystem och även ett 

forskningsområde som är riktat mot datorsystems konstruktion där intelligent 

beteende uppvisas. Syftet med AI är att efterlikna hjärnans förmåga att kunna dra 

slutsatser, planera, lösa problem, förstå naturligt språk, lära sig självt och så 

vidare. Området täcker bland annat disciplinerna matematik, 

informationsteknologi, logik, psykologi, filosofi, hjärnforskning och 

kognitionsvetenskap. Det handlar om att konstruera problemlösande och 

planerande program och ett intelligent program ska både kunna dra slutsatser av 

den information som är inmatad och även kunna lära av sina erfarenheter för att i 

fortsättningen kunna lösa problem bättre (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Cyberfysiska system (CPS) kopplar bland annat samman smarta maskiner, 

produktionssystem och förvarings-system för att kunna utbyta information helt 

självständigt, och ses som en konvergens mellan den fysiska och virtuella 

världen (Posada et.al., 2015). Med hjälp av intelligensen har de möjlighet att ta 

beslut och vidta åtgärder som krävs vid eventuella problem. CPS beskrivs enligt 

Mostermand & Zander (2016) som flera system som sammankopplas för att 

kunna fungera som ett större system. Det totala systemet är kopplat via nätverk, 

men delar den fysiska världen så som hårdvara med en rad olika 

kommunikationssystem som interagerar i den fysiska världen. CPS innehåller 

enligt Plattform Industrie 4.0 (2016) en rad olika typer av områden så som 

inbäddade system, produktion och logistik samtidigt som internettjänster samlar 

in data från sensorer från fysiska processer. Dessa är sedan kopplade via digitala 

nätverk. CPS är ett sociotekniskt system som täcker både människa och 

teknologi.  
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5.3 Plattform Industrie 4.0 
Plattform Industrie 4.0 är till för att säkra och utveckla den högsta internationella 

industriella tillverkningen i Tyskland. De vill främja den digitala 

strukturförändringen och ge en metodisk och tillförlitlig anvisning för att lyckas 

med detta. Genom att ha en dialog med företag, fackföreningar, vetenskap och 

regering vill de arbeta fram rekommendationer för de åtgärder som behövs och 

även applikationsexempel för den digitalisering av industriell tillverkning som är 

på ingång. Plattform Industrie 4.0 (2016) beskriver Industri 4.0 som en 

kombination av produktionsmetoder med bästa möjliga informations- och 

kommunikationsteknik. Plattformen är enligt dem själva förändringen för 

framtiden inom Tysklands tillverkning och arbetssätt för att ta fram den fjärde 

industriella revolutionen. Den utgår från en teknisk grund där man med hjälp av 

intelligenta och digitala nätverkssystem kommer skapa produktionsprocesser 

vilka i stort sett kommer vara självstyrande där människor, maskiner, utrustning, 

logistiksystem och produkter samarbetar och kommunicerar i realtid. 

Produktions- och logistikprocesserna integreras över gränserna mellan företagen 

för att tillverkningen ska bli effektivare och mer flexibel. 

 

För att företagen ska lyckas tillverka produkter som är mer anpassade till 

kundernas behov försöker man underlätta de värdeskapande kedjorna där alla 

livscykelfaser av produkten är inräknade, från första produktidén till återvinning. 

Detta kan göra att den individuella produktionen och underhållet av produkten 

kommer bli den nya normen inom produktion. Trots denna individualiserade 

produktion kan tillverkningskostnaderna komma att sänkas då nätverken mellan 

företag gör det möjligt att optimera de enskilda produktionsstegen samtidigt som 

hela värdekedjan optimeras. Med hjälp av omfattande realtidsinformation kan 

t.ex. tillgång på råmaterial överblickas och produktionsprocesser kan styras över 

företagsgränserna för att optimera resurser och energi. Allt detta gör att 

produktionseffektiviteten förbättras, konkurrenskraften stärks och en mer 

flexibel produktion skapas (Plattform Industrie 4.0, 2016). 

 
5.3.1 De åtta nyckelområdena från Plattform Industrie 4.0 (2016): 

 Standardisering och referensarkitektur: I och med utbyte av information 

mellan olika verksamheter så behöver värdenätverken integreras och detta 

kommer endast vara möjligt om verksamheterna samarbetar och skapar en 

och samma standard. 

 Hantering av komplexa system: På grund av att produkter och produktion 

blir allt mer komplex så behövs lämplig planering och förklarande modeller 

för den nya komplexiteten. Därför behövs ingenjörer som har tillgång till 

metoder och verktyg för att utveckla dessa modeller. 

 En omfattande infrastruktur för bredband för industrin: Ett pålitligt, 

omfattande och högkvalitativt kommunikationsnätverk är en nyckelfaktor 

för Industri 4.0. På grund av detta behöver man expandera 

internetinfrastrukturen. 

 Säkerhet och trygghet: Både säkerhet och trygghet är kritiska områden inom 

smarta system. Varken produktionsanläggningen eller produkten får skada 

miljön eller människor i dess omgivning. Data och information från 
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produkten och anläggningarna måste vara skyddat från missbruk och 

obehörig åtkomst. Detta kan komma att kräva införande av integrerad 

säkerhet och säkerhetsarkitektur samt unik identifiering. 

 Organisation och design: Anställdas roll kommer att förändras avsevärt då 

realtids-information kommer att förändra arbetsmomenten, 

arbetsprocesserna och arbetsmiljön. Implementering av det samhälls-

tekniska synsättet inom organisationer kommer att ge anställda möjlighet till 

mer ansvar och förbättra deras personliga utveckling. För att göra detta 

möjligt behövs dock införandet av delaktighet i arbetets design och livslångt 

lärande, även att inleda projekt att referera till. 

 Utbildning och fortbildning: Anställdas jobb och kompetens kommer att 

förändras radikalt vid införandet av Industri 4.0. På grund av detta behöver 

det införas lämpliga utbildningsstrategier och organisera arbetet på det sätt 

att det främjar lärandet och att det möjliggör CPD (Continuing Professional 

Development). 

 Regelverk: De nya processerna och horisontella nätverken mellan 

verksamheter kommer behöva uppfylla lagarna och den redan befintliga 

lagstiftningen behöver även anpassas för att ta hänsyn till nya innovationer. 

Utmaningen att följa dessa lagar inkluderar skyddandet av företagsdata, 

ansvarsfrågor, hantering av personuppgifter och handelstransaktioner. 

 Resurseffektivitet: Tillverkningsindustrins höga konsumtion av råmaterial 

och energi utgör ett antal hot mot miljön och försörjningstryggheten. En 

tanke med Industri 4.0 är att leverera vinster i resursproduktivitet och 

effektivitet. Byteshandel kommer bli nödvändigt av resurser mellan de 

smarta fabrikerna för att göra potentiella besparingarna (Acatech, 2013). 

 

5.4 German innovation centre for Industry 4.0 
Det tyska innovationscentret för Industri 4.0 har som syfte lyfta den tyska 

industrin till nya nivåer. Det grundades på en övertygelse av att digitalisering av 

industrin endast är möjlig om det görs på en internationell basis. Centrumet 

grundandes i januari 2015 av en rad ingenjörer men lång erfarenhet tillsammans 

med unga entreprenörer inom IT, Logistik och företagsekonomi. Grundarna 

bakom projektet är Helmut Kraft, Philipp Ramin och Anston Tan. 
 

5.4.1 Intervju: Philipp Ramin, i40.de (bilaga 3) 

Philipp Ramin är en av grundarna till de tyska innovationscentrum för Industri 

4.0. för närvarande är sitter han i projektets styrelse och har en stor kunskap 

inom området. Han är ofta ute och föreläser kring ämnet och har stor insikt hur 

det ser ut idag i industrin. Här nedan redovisas resultat från en intervju med 

Philipp Ramin som gjordes av författarna den 12 Maj 2016 via Skype.  

 

Philipp beskriver att Industri 4.0 är ett nytt begrepp som är svårt att definiera. De 

pågår mycket diskussioner just nu kring vad Industri 4.0 faktiskt är. Personligen 

anser han att det inte finns en speciell definition av Industri 4.0 då när det är 

verklighet kommer se så pass olika ut beroende på Industri och även mellan olika 

företag. Om han dock skall försöka förklara vad Industri 4.0 så vill han likna det 

med ett paraply, där man under kan finna en rad olika koncept, teknologier och 
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företagsmodeller. Grunden till Industri 4.0 är att göra produktionen smart. Man 

måste bygga upp en smart fabrik där allt är sammankopplat för att göra allt mer 

transparant. Detta för att kunna ta tillvara på alla möjligheter med de digitala 

teknologierna. Industri 4.0 handlar egentligen bara om digitalisering med fokus 

på industrin. Självklart kommer även denna trend att påverka andra delar av 

samhället såsom inom skola och i hemmet. I takt med ny teknik kommer nya 

moment att krävas och de arbetsmoment som idag utförs av människa kan 

komma att utföras av maskiner i framtiden. Dock poängterar Philipp att Industri 

4.0 inte syftar till att sparka ut människan utan människan ska och kommer alltid 

vara en tillgång. Kunskapskraven på människor i produktion i framtiden kanske 

dock inte är detsamma som idag, då kanske kraven kommer vara mer fokus på de 

som är internet och it – relaterat. Philipp beskriver även i intervjun att den stora 

vikten av varför man bör ta fokusera på att ta sig till Industri 4.0 är de olika 

möjligheter som finns. Ökad effektivitet och flexibilitet är några av ledorden. En 

rad olika kostnader kommer att kunna sänkas samtidigt som effektiviteten inom 

produktion kommer att öka. Kvalitén på produkter kommer att kunna säkerställas 

på ett helt annat sätt. Detta kommer därför vara viktigt att fokusera på för att 

kunna vara en mer konkurrenskraftig aktör i en framtida marknad. 

 

När man tittar på de nackdelar eller hot som finns inom Industri 4.0 är det helt 

klart säkerhetsaspekten: hur man ska kunna garantera säkerheten kring företagets 

data. Man blir helt klart mer sårbar. Om allt är uppkopplat och all information är 

lagrad på molnet så kommer det alltid finnas en risk att om man gör ändringar i 

molnet eller att de hackas, så kan det komma att få stora konsekvenser. 

 

I takt med att man går mot mer transparanta organisationer så kan risken finnas 

att man utnyttjar situationen för att pressa leverantörer då man har all fakta direkt 

tillgängligt. Vi kommer även kunna ställa nya krav på ny infrastruktur och 

beroendet av denna teknik kommer även det att öka. Tekniken för att kunna ta 

sig mot Industri 4.0 finns redan idag enligt Philipp. Mycket av det används idag 

men kanske inte fullt ut. Allt handlar egentligen om sensorer vilket är otroligt 

viktigt och hur man lyckas få alla enheter kopplade till internet via WiFi och 

andra tekniker. Men nu börjar problemet komma hur man ska få allt att komma 

samman för att skapa värde och hitta rätt affärsmodeller. 

 

I framtiden kommer vi med stor sannolikhet att allt mer gå mot en globalisering. 

Allt kommer troligen att bara öka i hastighet. Nya företag kommer att komma 

medan traditionella företag som inte lyckats ställa om kommer att gå i graven. 

Tjänster är något som kommer öka markant och det är där nya aktörer kommer 

att uppstå. Han tror även att en förskjutning av makt mellan företag och 

branscher kommer ske. Google är ett bra exempel som gör försök att hitta vägar 

på annat sätt för att utvecklas; de har projekt inom bioteknik och även satsat på 

utveckling av drönare. Även biltillverkning är något Google diskuterat. Man 

kommer behöva se över var och i vilken bransch man befinner sig. Exempel är 

Apple, vilken bransch tillhör de? Är det underhållning, dator eller för den delen 

telekommunikation. Flexibilitet och enstyckstillverkning är något som kommer 

ske i framtiden. 
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5.5 Plastindustrin och Industri 4.0 
Plastbranschens tidning Plastforums senaste nummer skriver om Industri 4.0. 

Många personers perspektiv tas upp och den övergripande förklaringen som ges 

Industri 4.0 är ett sätt att öka effektiviteten i sin tillverkning och skapa en smart 

högautomatiserad fabrik.  

 

Artikeln ”Stora utmaningar att vänta för plastindustrin” i plastforum (nr3 2016) 

inleder med att beskriva hur Industri 4.0 i grunden handlar om hur man kan 

skapa en smart högautomatiserad fabrik för att öka effektiviteten. Detta kommer 

att göras genom att integrera maskiner och dess kringutrustning med 

centraldatorer för att öka produktivitet, kvalité, tillgänglighet och sensibilitet. I 

artikeln beskrivs det ytterligare hur företag inom plastindustrin står inför stora 

utmaningar till följd av denna utveckling. Vd:n för Engel Sverige AB lyfter i 

artikeln fram ett eget koncept som han kallar för ”Inject 4.0” eller ”smart 

factory” vilket han syftar till att det idag finns tre ben att stå på: smarta maskiner, 

smart produktion och smart service. Utvecklingen mot Industri 4.0 kommer 

innebära förändringar på vilket sätt maskiner och robotar kommunicerar med 

centrala system. Det kommer att från idag kommunicera off-line via Euromap 63 

och succesivt kommer de gå mot att använda Euromap 81 där gränssnitten blir 

gemensamt för olika maskinfabrikat vilket öppnar för nya möjligheter. 

Signalerna kan då kopplas samman via globala nätverk via molntjänster för att 

möjliggöra lagring och delning av olika sorters data vilket skapar en transparens. 

(Folkesson, 2016) 

 

Nästa artikel också skriven av Folkesson (2016) lyfter de fram hur alla företag 

mer eller mindre i framtiden kommer bli tvungna att anamma Industri 4.0 för att 

kunna ha en stark industriell bas. Internet, kraftfull lagring och säker 

kommunikation är några av de viktiga områden som täcks inom Industri 4.0. 

Problematiken inom industrin i Europa idag är att alldeles för få företag 

investerar i ny teknik och ställer om till nya sätt att producera. 41 % av 

tillverkande företag använder inte någon digital teknik alls och nästan hälften av 

alla företag kommer inte att använda avancerade tillverkningstekniker 

kommande året enligt data från europakommissionen. 

 

Siemens har under flera år tagit fram merparten av den teknik som Industri 4.0 

kräver i vad de kallar Siemens framtidsfabrik. De har tagit fram både hårdvara 

och mjukvara. Siemens CTO Paul Sicking lyfter fram att Industri 4.0 inte är en 

revolution utan snarare är en evolution som tog fart under 50-talet. Resultatet av 

denna evolution kommer vara en lång utvecklingsprocess. Dock är följderna av 

evolutionen revolutionära. Industri 4.0 skulle medföra stora konkurrensfördelar 

gentemot lågkostnadsländer med hjälp av den spjutspetsteknik och flexibilitet 

som blir en följd av Industri 4.0. Siemens har idag en uppbyggd smart fabrik 

placerad i Amberg, Tyskland med all den teknik som krävs. 
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6. Fallföretaget - nuläge 
Detta kapitel innehåller information om HordaGruppen, som är fallföretaget i 

denna studie samt en sammanställning av en intervju med affärsutvecklaren på 

HordaGruppen. Maskinen som står som exempel för studien presenteras också i 

detta kapitel.  

 

6.1 HordaGruppens nuläge 
HordaGruppen startade år 1974 som Horda Gummifabrik av tre män som slutat 

sina tidigare jobb för att starta fabriken. Redan från start har verksamheten 

fokuserat på fordonsindustrin, och tillverkningen av fordonsdetaljer på det 

polymera området är deras främsta inriktning, då som nu. Verksamheten har 

numera tre produktionsenheter på tre olik platser: Horda, Bor och Polen. En 

fabrik i Kina har startats upp för att möjliggöra slutmontering innan leverans till 

kund med säte i Kina. Utan slutmontering på plats hade det inte varit möjligt 

med leverans till kund i Kina till följd av mycket höga skattekostnader för 

färdigmonterade produkter.  

 

I Horda används formsprutning och där extruderas och dornvulkas slang som i 

huvudsak går till fordon- och vitvaruindustrin. I Borfabriken används 

formblåsning och härifrån går avancerade formblåsta produkter ut till 

fordonsindustrin och övrig industri gjorde i plast i alla färger och former. Det 

tillämpas både 2D- och 3D-formblåsning i fabriken och slutprodukter är till 

exempel luftkanaler, vändkammare, bälgar och vägstolpar. Fabriken i Polen är 

ett samarbete som startade år 2005 och mynnade senare ut i ett gemensamt ägt 

bolag år 2010. De har moderna faciliteter och den senaste tekniska utrustningen 

tillsammans med kunnig personal för garanti av högsta kvalité och kvalificerade 

produkter inom området gällande gummi-metallhantering och gummi-

plasthantering. 

 

HordaGruppens höga kvalité är vad verksamheten är känd för och de arbetar 

endast med kunder som ställer extremt höga krav. De anställda i verksamheten 

får alla utbildning inom kvalité för att kunna arbeta optimalt i olika 

projektgrupper. Med fyrtio års produktion av krävande detaljer har de en 

exakthet som är mycket hög. De är certifierade enligt standarden ISO/TS 16494 

och arbetar hela tiden för att utveckla detta system.  

Verksamheten står för design, konstruktion, utveckling av nya material och 

framtagande av prototyper och arbetar nära och tillsamman med sina 

uppdragsgivare för att möta kundernas krav vad gäller kvalité, snabba leveranser 

och kostnadseffektiva lösningar (HordaGruppen AB, 2016). 

 
6.1.1 Intervju: John Lejon, Affärsutvecklare HordaGruppen (bilaga 1 & 2) 

John Lejon, affärsutvecklare på HordaGruppen, har satt sig in i Industri 4.0 för 

att redan från början ha förståelse för evolutionen och ligga i framkant av den 

nya industrin. I jämförelse med Philipp Ramin, grundare för I40 i Tyskland.  
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John säger att denna utveckling av industrin är ett mycket större steg än de 

tidigare evolutionerna och att det istället för att bara påverka en del av industrin 

och samhället, kommer detta påverka allt. Hans sätt att se på Industri 4.0 är att de 

system som kommer, kommer utvecklas för att hjälpa oss människor att bli en 

bättre version av oss själva. Systemet kommer lära oss att snabbare påverka och 

göra rätt i produktionen genom användning av nya och andra metoder än vad 

som används idag. Det handlar om en sammanvävning av biologi och 

datavetenskap. De nya systemen som är tänkta att börja användas kan ses som ett 

barn som du behöver lära upp från grunden. Man behöver lära barnet, systemet i 

detta fall, allt som är rätt och fel och att kommunicera eller visa variationer. John 

Lejon berättar att maskinerna kan komma att använda samma sinnen som 

människan använder sig av. Framför allt de fem vanliga sinnen man säger att 

människan har; synsinnet, luktsinnet, hörseln, smaksinnet och känseln. Allt detta 

kommer behöva göras från grunden. När du börjar att lära systemet så bör 

människan själv börja leta bakifrån i kedjan: att kontrollera kassationer, 

kundreklamation, hur fel uppstod, säkerhetsutrustning och så vidare. För att hitta 

dessa potentiella fel har människor redan arbetat fram metoder. Med den nya är 

tanken att maskinen ska indikera fel själva och med hjälp av detta kunna lämna 

egna idéer om vad som kan göras. Tankar är även att maskinen ska kunna reglera 

fel själva. Dock bör dem inte få kunna reglera allt på grund av bland annat 

människans stimulans, då vi som människor inte kommer kunna något till slut 

om maskinen tar över allt ansvar. Vid specialtillverkning av en produkt behöver 

personal veta vad som påverkar och hur det påverkar processen och produkten.  

 

Det kommer vara oundvikligt att inte ta visionen om Industri 4.0 till en 

verklighet. När det väl gjorts kommer det att göra livet enklare för oss, det 

kommer hjälpa oss att lära oss och visa oss rätt sätt och rätt saker. Om industrin 

har hum om vad som ska loggas redan nu så kommer det vara en lättare 

övergång, och loggningen kommer även vara en form av erfarenhet. För att vara 

bra förberedd när denna verklighet slår till, så bör man börja mäta och logga data 

redan nu. Det finns oändligt med saker att mäta, men det viktiga är inte varje 

detalj kring vad som händer utan man behöver veta vad det är som påverkar 

kvalitén på produktion och slutprodukt. Mycket av den teknologi som behövs för 

att visionen ska fungera i verkligheten finns redan, t.ex. sensorer eller 

termometrar, det behöver bara börja användas på rätt sätt för de nya systemen, 

och det görs det inte i dagens industri. När systemen lärs upp måste människan 

göra rätt från början för att inte lura systemen. Det som då kan bli problem är att 

systemen gör att maskinen har fel normalläge och rätt läge kan då bli använt som 

en variation. Därmed handlar det om att människan måste göra rätt från början. 

En grund som Industri 4.0 har som vision är att data ska kunna delas mellan 

olika verksamheter för att kunna optimera sin produktion genom att samköra 

eller se om andra har produkten eller kapaciteten att kunna tillverka produkten. 

Detta är något som John Lejon anser inte kommer hända fullt ut på 

HordaGruppen. Han tycker att viss massdelning är bra, men inte all. Vid 

massdelning av information kommer verksamheten inte kunna behålla sina 

konkurrensfördelar och därmed kommer andra verksamheter kunna komma 

ikapp deras kvalité och produktionsprocess. Han säger att man vill säkra sin 
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produkt genom att behålla denna sorts information för sig själv angående 

produktutveckling, tillverkning och efterbearbetning.  

 

De fördelar John Lejon tar upp med Industri 4.0 är att personalen och företaget 

ska komma att utvecklas ihop. Han exemplifierar med Google, där Google 

använder sig av tidigare erfarenheter hos användarna för att förbättra, förstå och 

ge förslag till människan. Med detta menar han att man ska optimera varandra 

för att skapa bästa lösningen och det skapar en slags harmoni för att lyckas ta sig 

framåt där man förbättrar och optimerar företaget tillsammans. Med visionen 

anser han även att det kommer skapas ett smart resursutnyttjande, mindre 

kassation och det material man har används fullt ut.  

 

6.2 SB-8  
SB-8 är en formblåsningsmaskin med 3D-blåsning. 3D-blåsning innebär att en 

halvsmält plastslang (strumpa) extruderas för att formas på ett visst sätt i 

verktyget. SB-8:an använder sig av olika material beroende på kund som beställt 

produkten och det börjar med ett uppsug av material i form av kall polymer-

substans. Materialet kommer in i en skruv där det värms upp i etapper för att få 

den optimala temperaturen. Det åker sedan ut i verktyget där plastslangen 

(strumpan) formas för att genom moogen hamna rätt i verktyget och materialet 

formas efter verktyget som är utformat/valt enligt kundens krav. När materialet 

har fått önskad form och kylts ner tas det av en robotarm ut och läggs på 

transportbandet som går till operatören. När operatören visuellt har kontrollerat 

så inga stora fel finns på produkten sätts produkten i en efterbearbetningsmaskin 

(EB-maskin).  

 

Operatören använder sig av en kontrollchecklista för att ha kontroll på 

produktionen och produkterna. Dessa checklistor ska fyllas i enligt angivna krav 

och efter angivet antal producerade produkter. Om felaktigheter upptäcks vid 

kontroll skall denna omedelbart åtgärdas och ny kontroll utföras och 

dokumenteras. Dessutom skall detaljer producerade sedan senaste kontroll 

sorteras. Dessa kontroller görs för att säkra stabiliteten i processen. EB-maskinen 

används för att kontrollera mått på varje detalj för att säkra kvalitén mer än 

visuellt: maskinen har även medel till att svetsa fast delar, i små storlekar, på 

produkten. Maskinen är kopplat till ett system som med en skärm visar hur stor 

del på produkten som är kontrollerad och med hjälp av färgkoder visar om 

produkten är enligt specifikation eller inte. Om produkten är godkänd avlägsnas 

den till förpackningen där en automatisk räkning görs vid varje produkt som 

lagts i för rätt antal i varje förpackning. Om en felaktig produkt läggs ner i 

förpackningen visas detta visuellt för operatören (se bilaga 5: SB-8). 
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Figur 8 SB-8: Layout av EB-utrustning. 

Maskinen SB-8 har automatiserats till stor grad då maskinen gör mycket själv 

och det finns många punkter där det sägs till om något är fel, t.ex. vid 

efterbearbetningen. Det finns även en del handhavande fel, vilket händer vid EB-

utrustningen (se figur 8). Båda dessa kan göras förbättringar hos med hjälp av 

idéer från Industri 4.0. Sensorer sitter i maskinen, men används inte på rätt sätt 

eller till sin fulla potential för tillfället. Detta på grund av att de inte ännu 

specificerat användningsområdet.  

 

 
Figur 9 SB-8, enkel figur av layout. 

Tabell 1 beskriver mest förekommande felpunkterna det finns på SB-8 maskinen 

och det resultat dessa felpunkter genererar. Tabell 1 är sammankopplad med 

siffrorna i figur 9, som beskriver var felpunkterna finns någonstans. Dessa 

felpunkter har i samråd med produktionsledaren diskuterats fram vid observation 

av maskinen.  
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NR Fel typ Resultat Övrigt Resultat 

1 Förorening material vid 

uppstart - material ligger kvar 

i systemet och har inte sugits 

ur korrekt.  

Kan resultera i att 

produkt missfärgas 

alternativt inte blir 

en färdig produkt 

alls till följd av 

deformation etc. 

 

Visuell 

kontroll av ny 

produkt. 

Ej ok 

produkt. 

2 Värmeelement fungerar inte 

som de ska – När man byter 

verktyg kan de vara att 

element går sönder och 

resulterar i att materialet inte 

får de önskade egenskaperna 

samt att tillverkningen av 

produkt tar längre tid. 

 

Förekommer 

huvudsakligen vid 

uppstart då man bytt 

verktyg. 

 Ej ok 

produkt 

3 Moog kärvar. Genererar problem 

med att produkt inte 

får korrekta 

egenskaper form av 

produkt är 

smal/tjockare på 

ställen där den inte 

ska vara det. 

Den reglerar 

tjocklek på 

material samt 

att materialet 

svänger i 

verktyget. 

Ej ok 

produkt. 

2 Material ej sammanfogats 

korrekt. 

Robot skall lägga in 

bricka men maskin 

måste stoppas då 

material finns kvar i 

verktyg. 

 Maskin 

stoppas + Ej 

ok produkt. 

4 Material slut. Lampa i taket 

indikerar på att 

maskin inte får 

tillräckligt med 

material och man 

måste då gå dit och 

mata in material 

igen då de saknas 

alternativt att det 

ligger i hög i andra 

hörnet av bingen. 

Kan även behöva 

fylla på. 

 Operatör 

måste 

skynda för 

att dra fram 

material. 

4 Material slut – Måste fylla på 

material då det är slut. 

Måste fyllas på då 

och då och olika 

material till olika 

produkter då olika 

kunder kräver olika 

material. 

 Måste köra 

fram 

material och 

fylla på. 

4 Skadade verktyg. Glasfiber i vissa 

produkter – 

Resulterar i att 

verktyg skadas och 

slits väldigt snabbt. 

 Ej ok 

produkt. 

Tabell 1 Problem-punktlista 
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6.3 Sammanfattning  
HordaGruppens affärsutvecklare, John Lejon, är väl medveten om vad som 

komma skall för industrin. Han är väl insatt i information och lärande kring 

visionen om Industri 4.0 och är medveten om att det är läge att redan nu börja 

jobba mot visionen. Genom att börja logga data redan nu kommer verksamheten 

att ha ett försprång i jämförelse med andra som inte har gjort detta.  

Han vill motsäga vissa som tror att människor inte kommer behövas i industrier 

på samma sätt och säga att maskinen kommer hjälpa människan att bli en bättre 

version av sig själv. Han säger att maskinen kan komma att behöva uppfostras 

som ett barn där man behöver lära den allt från grunden. Med den nya teknologin 

kan maskinerna komma att ha människans sinnen: synsinnet, luktsinnet, hörseln, 

smaksinnet och känseln. Detta kommer då göra att maskinen är mer självgående. 

Men människan kommer ändå behövas för att maskinen ska fungera och arbeta 

korrekt.  

 

För att kunna sätta en liten del av teknologin, som kommer i samband med 

Industri 4.0, i ett sammanhang så har en översyn av maskin SB-8 på 

HordaGruppen gjorts. Maskinen har en del felpunkter som har beskrivits i Tabell 

1. Dessa felpunkter genererar defekter på slutprodukten eller i maskinen som 

saktar ner produktiviteten och därmed höjer kostnader och minskar kvalitén. 

Kontroller görs för tillfället till största del av operatören när produkten kommit 

ut ur maskin. Det är operatören som gör efterbearbetning och kontrollerar 

produkten, systematiskt, genom en kontrollchecklista, se bilaga 6, men varje 

produkt går även genom en EB-utrustning där mått mäts för att ge klartecken att 

lägga ner produkten i förpackningen som skickas iväg till kund. Det uppkommer 

fel både via handhavande och maskinmässigt. Dock kan maskinproblem även 

uppstå på grund av operatör då det är dem som byter ut verktyg i maskin vilket 

genererar fel till följd av fel insättning. Ett annat vanligt förekommande problem 

är att material finns kvar i systemet från föregående produkt där annat material 

använts vilket resulterar i att produkterna inte får önskade egenskap eller form.  
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7. Fallföretaget - framtidsvision 
Detta kapitel presenterar hur framtiden kan se ut för fallföretaget 

HordaGruppen och alternativ för maskinen SB-8 som kan komma med tekniken 

inom Industri 4.0.  

 

7.1. HordaGruppens framtid 
Det finns mycket tankar och idéer för HordaGruppen. Tidigare i rapporten har 

det presenterats teorier om hur industrin kommer att se ut i framtiden och hur 

HordaGruppen ser ut idag och deras syn på framtiden för verksamheten. John 

Lejon säger att om verksamheten ska ligga i fas med utvecklingen så bör vill han 

att de ska börja logga data redan nu, och det är vad han tänker att de ska göra. 

Han säger också att en del teknik finns i verksamheten redan, men den används 

inte eller på det sätt som den kan eller kommer att göra. Det som gäller är att 

verksamheten börja logga vad de tror kommer vara nödvändigt i framtiden, 

redan nu. Vid överföringen av data till framtidens teknik kommer antagligen en 

del vara av icke nödvändig data. Men på grund av att framtiden är så pass oviss 

som den är så är det bättre att logga mer information än för lite information.  

 

Både John Lejon och Philipp Ramin pratar om massdelningen av information 

som är en grundidé bakom Industri 4.0, där data från verksamheter ska samlas på 

ett och samma ställe för att andra verksamheter ska kunna ta del av den. Då John 

Lejon säger att detta kommer förstöra konkurrensfördelarna för en verksamhet 

och att han inte anser all massdelning är intressant för HordaGruppen för 

tillfället så förstår man att meningarna angående vissa delar av visionen om 

Industri 4.0 är delade. På grund av den goda kvalitén som HordaGruppen står för 

stannar deras kunder kvar hos dem istället för att byta leverantör till andra 

tillverkare med till exempel lägre kostnad. På grund av detta är deras 

produktutveckling och framställning en väldigt stor konkurrensfördel. Det är en 

av anledningarna till att kunderna kommer tillbaka till verksamheten och att John 

Lejon anser att massdelning inte är något för dem; de vill ha sin goda kvalité, 

och därmed deras produktutveckling och framställning, för sig själva. 

Information kan komma i fel händer vid massdelning och i takt med ny teknik så 

medför de nya krav på hur man arbetar med säkerhet och krav på att möta de nya 

hot som detta medför. Som flera artiklar tidigare nämnt så är även säkerhet en 

viktig aspekt som HordaGruppen måste jobba med i framtiden. Transparens och 

ökad delning av data kommer göra att data är mer öppen och inte lika skyddad då 

den endast funnits lokalt inom företaget. 

 

Produkterna hos HordaGruppen tillfredsställer kundernas behov och 

förväntningar, och det är vad Bergman och Klefsjö (2007) menar kvalité är. För 

att möta kvalitén som kunderna efterfrågar är det viktigt att använda sig av rätt 

teknik och kunna ställa krav på tekniken som finns. Med hjälp av förståelse för 

Industri 4.0:s tekniklösningar, med både gammal och ny utrustning, så ska 

kvalitén kunna säkras tidigare än vad den görs idag. Teknik som pratas om är till 

exempel människans sinnen, som kan komma att användas på maskiner i 

framtiden. Om maskinerna kommer kunna använda sig av de fem sinnena så 
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kommer produktionen kunna bli mer självstyrande och mer effektiv vad gäller 

till exempel om något är fel i design (syn), det luktar bränt (lukt), om något sitter 

fast (hörseln), om det har fel material (smak) eller om det är fel på ytskiktet på 

produkt (känsel). HordaGruppen har redan satt en hög standard på sin 

kvalitetssäkring genom utbildningar och certifiering och att ha med hela 

verksamheten i kvalitetsarbetet. Kvalitetsförbättring, som är en del av 

kvalitetsledningssystem, är viktigt när verksamheten utvecklar sina processer, 

system och maskiner. Detta då hela eller delar av verksamheten kommer att 

förändras och kvalitetsplaneringen kommer behöva förändras med detta. De 

resterande delarna av kvalitetsledningssystem (kvalitetssäkring och 

kvalitetsstyrning) kommer också påverkas då målen kommer förändras och 

kraven ställs om. När HordaGruppen börjar använda visionen om Industri 4.0 

ändras kvalitetskrav och därmed behöver stora delar av kvalitetssystemet 

omorganiseras då rutinerna, processerna och resurserna i verksamheten kan 

komma att ändras. Detta är en del av vad verksamheten behöver ta i beaktande 

redan nu för att vara i god tid och beredda på dessa omställningar av system. En 

grund för god kvalité är de fem hörnstenarna som Bergman & Klefsjö (2007) tar 

upp. I och med hela verksamhetens delaktighet så är kvalitén så pass hög som 

den är. Med hjälp av ännu tidigare kvalitetssäkring genom ny teknologi så 

kommer kvalitén på produkterna kunna fortsätta hålla samma höga standard och 

verksamheten kommer kunna behålla sin höga konkurrensfördel de har idag. 

Detta om ledningen visar sitt fulla engagemang och att verksamheten lyssnar till 

kunderna och vad de vill ha. Bergman & Klefsjös (2012) fem hörnstenar är här 

väldigt bra att tänka på för att få in stora delar av de punkter man bör tänka på 

vid verksamhetsutveckling.  

 

Alla verksamheter kommer så småningom genomgå förändringen till en Industri 

4.0-verksamhet och därför är det viktigt att hålla sig i framkant. Framförallt om 

ens verksamhet idag är så konkurrensutsatt som HordaGruppen är. Förändringar 

i organisationen kommer krävas, dock inte till det sämre. Som John Lejon ser det 

så kommer Industri 4.0-automationen att göra människan till en bättre version av 

sig själv, istället för att maskinautomation kommer att ta över människors jobb. 

Trots att maskinerna kommer kunna göra mer än vad de gör idag utan 

människors hjälp så kommer det alltid behövas människor i industrier. En 

människa behöver bara lära sig vad det är hen behöver göra. Dock är människor 

ofta rädda för förändringar de själva inte har kontroll på och förändringscykeln 

beskriven i Eklund (2011) kommer kanske att ske för en del av de anställda i 

verksamheten. Det är därför viktigt att få med människorna som arbetar i 

fabriken i tidigt stadie vid förändringen till mer automatiserade industrier. Om de 

inte förstår varför förändringar görs kan motstånd komma att uppstå och detta 

kan innebära till exempel sabotage och konflikter. I detta stadie är det viktigt att 

ledningen visar sitt fulla engagemang än mer och visar positiv påverkan. För som 

sagt så bör automatiserade maskiner endast göra människan till en bättre version 

av sig själv, alltså hjälpa människan, och individen kommer fortfarande vara 

organisationens viktigaste resurs (Jacobsen & Thorsvik, 2008), trots mer 

automatiserade system och maskiner.  
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Det är viktigt att försöka eliminera sina variationer för att få en så stabil process 

som möjligt. Genom att använda sig av processtyrning där variationerna mäts 

och sedan försöker eliminera dessa kan man stabilisera processen. Automationen 

och digitaliseringen kommer antagligen att påverka även processtyrningen och 

göra att stickprov inte behövs, utan materialet mäts på allt genomgående och vid 

variation kommer maskinen själv att kunna korrigera de fel som uppstått. Med 

hjälp av denna slags styrning i en mer automatiserad process, där det styr sig 

självt och korrigerar vid variationer, kan en än mer effektiv process komma i 

bruk. Vid en mer effektiv process kommer kostnaderna för kvalitetsbristerna att 

minska och kvalitén förbättras. Detta skulle kunna göras med sensorer och en 

självkorrigerande maskin som mäter storlek, tyngd, form, ytan och så vidare och 

vid avvikelse stannar maskinen upp snabbt för en korrigering i processen. 

Beroende på fel vet maskinen var felet kan ha uppstått och går in i den eller de 

delar för att leta förändringar som skett sedan den tidpunkt då godkänd produkt 

producerades. Om detta ska kunna ske måste dock rätt och korrekt data ha 

loggats från början. För att det ska ha loggats rätt data från början är det bra att 

börja arbeta med att göra detta redan nu. För som nämnts innan så är det bättre 

att ha för mycket data nu, för att när den framtida teknologin kommer kunna 

använda sig av det som är nödvändigt för att teknologin ska fungera och 

användas på korrekt sätt.  

 

7.2 SB-8 
Genom att anamma vissa tankar och idéer som finns inom Industri 4.0 så går det 

att ta de första stegen mot en ökad digitaliserad och automatiserad process, från 

råmaterial till färdig produkt. I föregående avsnitt har vi belyst en rad olika 

problemområden som idag resulterar i olika typer av brister. Dessa punkter går 

med hjälp av nya idéer att arbetas bort och på så sätt förbättras. Tabell 1 

beskriver hur olika problem med maskin SB-8 resulterar i att produkter inte når 

satta krav samt att man måste stoppa maskinen då delar inte använts som de ska. 

Mycket av problemen går att lösa med hjälp av en eller flera sensorer. Målet med 

sensorerna kan självklart vara att maskinen ska fungera enligt givna 

specifikationer, men huvudsaken är att produkt kommer ut till en så hög kvalité 

som möjligt.  

 

Om material är förorenat från en tidigare produkt så kommer inte produkt att 

komma ut ur maskinen i den form eller färg som önskas. En kamera placerad för 

att göra visuell övervakning eller en skanner för att kontrollera så att produkt har 

önskat utförande går att använda. Detta kommer dock bara att agera som 

efterkontroll för att säkerställa att produkt inte kommer ut från maskin defekt. 

Det bästa hade i framtiden varit att en defekt del lagts direkt på ett transportband 

som går till en kvarn för att direkt återvinna material om de är möjligt. Denna 

lösning går självklart att använda för samtliga fel som orsakar att produkt inte får 

önskade utseende eller egenskaper. Ifall material dock är så pass kontaminerat av 

annat material skall det självklart också gå att skrota material på en gång. Detta 

skulle kunna ske med hjälp av till exempel en röntgenkamera eller liknande. Med 

denna föreslagna lösning kommer man inte till grunden av problemet, men det 

kommer generera att produkter som ska kasseras inte kommer ut i processen och 
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i värsta fall levereras felaktiga till kund. Skulle material ta slut i den meningen 

att material inte finns vid insugsmunstycke till maskin så går det idag ett larm för 

att varna om att det måste åtgärdas. Istället för att det går iväg ett larm så bör det 

i framtiden åtgärdas så att lådan med material skakar ner material till 

munstycket. I lådan för material bör det även finnas nivåsensorer som ger ett 

larm till operatören via sms eller liknande om att det måste fyllas på inom en viss 

tid. Denna lösning är klart bättre än situationen idag.  

 

Ett annat problem som lyfts fram tidigare är när ett verktyg skadats och 

värmeelement inte fungerar som de ska. Värmeelementens funktion är att hålla 

materialet i en viss temperatur för att kylningsprocess ska ske på rätt sätt och inte 

kylas av för fort. Temperatur på verktyget påverkas inte enbart av 

värmeelementen utan även av vilken temperatur material har när de träffar 

verktyget samt vilken kylningseffekt omgivande miljö har. Sensorer placerade i 

verktyg, omgivning samt i materialledningar kan tillsammans agera för att 

säkerställa att temperatur hålls rätt. 

 

Problem med att material inte sammanfogats i verktyg och maskinen stoppas 

behöver inte stoppas i processen för detta. Hade en sensor varit ansluten på 

platsen där t.ex. en bricka ska ligga så kan maskinen snabbt förstå om den är 

kvar eller inte.  När sensorn kontrollerat ifall brickan ligger kvar eller inte så 

skickas en signal till robot om den behöver lägga i en ny eller hämta ut den 

befintliga brickan. Skulle bricka mot förmodan ligga kvar måste även hela 

produkten kasseras och en ny måste direkt tillverkas på nytt. 

 

7.3 Sammanfattning 
Som vi tidigare nämnt i arbetet lyfter flera artiklar och personer fram vikten av 

att ha sensorer i nästan allt. IoT tillsammans med CPS tar här ut sin rätt och 

dessa idéer kommer vara till stor grund för framtiden. Utan dessa två kommer 

inte massdelning av information vara möjlig och för att ha data att dela krävs 

sensorer. Sensorer kan i många fall vara till nytta både för att kunna dela med 

partners men även för att säkerställa kvalitén på produkt för att kunna möta 

kundernas förväntningar på kvalité. När sensorer är verklighet i allt vi har 

omkring oss kommer det generera mycket stora mängder data genom att det 

måste gå att logga allt. Detta leder då till ökade krav på säkerhet. Hur man skall 

kunna garantera säkerheten både för de data man vill bevara internt i företaget 

men även för de data som delas. En annan aspekt kring säkerheten man inte får 

glömma är säkerheten för människan. Då maskiner i framtiden i allt större takt 

kommer sköta sig själva så måste säkerheten för människor i dessa miljöer vara 

säkerställd. Människan ska enligt flera aldrig fasas ut ur industrin utan vara en 

del av industrin i framtiden, men människan kommer ha andra uppgifter än idag.  

 

I tabell 2 nedan visas en sammanställning av några idéer från Industri 4.0 som 

skulle kunna vara en framtida och enkel teknologisk lösning på de felpunkter 

SB-8 maskinen har.   
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NR Fel typ Resultat Industri 4.0 Resultat 

1 Förorening material vid 

uppstart - material ligger 

kvar i systemet och har inte 

sugits ur korrekt.  

Kan resultera i att 

produkt missfärgas 

alternativt inte blir 

en färdig produkt 

alls till följd av 

deformation etc. 

 

Kamera för 

visuell 

övervakning, 

eller skanner 

eller 

röntgenmaskin. 

 

För kontroll av 

önskat 

utförande.  

2 Värmeelement fungerar inte 

som de ska – När man byter 

verktyg kan de vara att 

element går sönder och 

resulterar i att materialet inte 

får de önskade egenskaperna 

samt att tillverkningen av 

produkt tar längre tid. 

 

Förekommer 

huvudsakligen vid 

uppstart då man 

bytt verktyg. 

Sensorer 

placerade i 

verktyg, 

omgivning 

samt material-

ledningar.  

Rätt 

temperaturer i 

verktyg, 

omgivning och 

material-

ledningar 

vilket ger rätt 

förutsättningar. 

2 Material ej sammanfogats 

korrekt. 

Robot skall lägga in 

bricka men maskin 

måste stoppas då 

material finns kvar i 

verktyg. 

Sensor vid 

plats för 

bricka. 

Brickan 

plockas bort 

om den är 

kvar. 

4 Material slut. Lampa i taket 

indikerar på att 

maskin inte får 

tillräckligt med 

material och man 

måste då gå dit och 

mata in material 

igen då de saknas 

alternativt att det 

ligger i hög i andra 

hörnet av bingen. 

Kan även behöva 

fylla på. 

Sensor för 

nivåmätning, 

vidare en 

vibrations-

anordning.  

För utjämning 

av kvarvarande 

material i 

behållare.  

4 Material slut – Måste fylla 

på material då det är slut. 

Måste fyllas på då 

och då och olika 

material till olika 

produkter då olika 

kunder kräver olika 

material. 

Nivåsensor ger 

utskick till 

operatör vid 

viss nivå via 

t.ex. sms.  

För att aldrig 

ha slut på 

material i 

behållare.  

Tabell 2 Lösningsförslag med input från Industri 4.0. 
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8. Resultatdiskussion 
I föregående kapitel har en analys och ett resultat presenterats i en 

sammanflätad text. I detta kapitel kommer en diskussion om det resultat som har 

framkommit att diskuteras och svaret på problemformuleringen att belysas. 

Problemformuleringen som ställdes var: ”Hur kan en tillverkningsindustri 

utveckla produktionen med idéer från visionen Industri 4.0 för att säkra 

produktkvalitén?” 

 

Det är viktigt att börja förändringen mot Industri 4.0 redan nu i små steg och 

fram för allt att börja logga data redan nu. Det finns lättare och svårare 

förändringar som kommer göras och viss teknologi finns redan i verksamheten, i 

detta fall HordaGruppen. Den mest uppenbara teknologin som redan finns i 

maskinerna på HordaGruppen är sensorer. Att börja använda dessa är både en 

lätt och kostnadseffektiv förändring. Det finns en rad fördelar med att koppla 

samman alla sensorer till ett system: det möjliggör att det går att kontrollera 

kvalité tidigare i processerna samt att alla artiklar kontrolleras. På så sätt kan 

man tidigt upptäcka variationer och i förlängningen även åtgärda dessa. Detta 

kommer att bli en mer effektiv processtyrning än att använda sig av stickprov, 

som allt som oftast görs idag. Vid automatisk allkontroll av artiklar kan kvalitén 

säkras på varje enskild produkt istället för att använda sig av stickprov eller 

behöva göra manuell kontroll på varje enhet, då det är väldigt tidskrävande.  

 

Vid vidare utveckling av sensorteknik kan sensorerna komma att känna det 

mesta som en människa känner; människans sinnen kommer att ha influens på 

både sensorer och maskiner. Med detta menas att en maskin/sensor ska kunna se, 

lukta, höra, smaka och känna om något är rätt eller fel i processen. Om alla dessa 

sinnen kopplas till en maskin kan fler fel upptäckas i tid och kvalitetssäkringen 

kommer bli både bättre och tidigarelagd, vilket gör att material och tid kommer 

sparas om hela processen inte behöver göras för varje felaktig slutprodukt. Detta 

är en del av vad AI handlar om där maskinen ska skapas för att ha en människas 

intelligens för att själv kunna till exempel förstå och kunna fatta egna språk.  

 

Massdelning av information är en viktig aspekt att ta i beaktande när man 

diskuterar framtidens Industri 4.0. Det finns vissa fördelar med att använda sig 

av massdelning så länge det görs i rätt form och med rätt information. Vid ett 

eventuellt produktionsstopp kan information från andra verksamheter samlas in 

och komma att verka som en livlina. Det möjliggör en flytt av 

produktionskapacitet till en annan aktör som kan producera när större fel inträffat 

i fabriken och produktionen inte kommer kunna startas upp inom en framtid. Då 

deadlines ofta måste hållas är detta ett bra sätt för att ändå säkra upp gentemot 

kund som förväntas leverans enligt satta mål. Det är inte den enda fördelen med 

massdelning. En annan fördel med massdelning är även den möjligheten att 

faktiskt kunna undvika hot mot produktionen i olika former. Med en stor mängd 

insamlad data från andra liknande fabrikörer kommer man troligen i framtiden 

också kunna använda den data som erfarenheter för att undvika hot. John 

poängterade dock sin oro kring detta på grund av de konkurrensfördelar de har. 

Massdelningen ligger nära loggning av data som även de är en viktig del inom 
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Industri 4.0. Som tidigare nämnt finns fördelar med att redan börja logga mycket 

nu. De data som loggats kan komma att agera som erfarenheter i framtiden då 

många företag ställt om till en ny typ av tillverkning men kanske då saknar 

loggad data, dvs. erfarenhet att luta sig mot. Saknas erfarenheten och ett annat 

företag ligger med tio års erfarenhet, då kan detta ses som en stark 

konkurrensfördel. Loggning i all ära, men en fråga man kan ställa är vad man 

skall göra med loggning utan att man har någon möjlighet att koppla 

producerade artiklarna till dessa data. Men för att senare kunna använda sig av 

de teknologier som kommer i framtiden, så behöver du ha en grund att stå på och 

då kan denna data vara ett första steg. All data kanske inte kommer komma att 

användas men det är bättre i ett sådant skede att ha för mycket än för lite 

information. För att kunna koppla artiklarna till data så blir det ett krav att 

produkterna måste märkas med antingen en streckkod, QR-kod eller liknande. 

Märkning av artiklarna möjliggör så att man på ett enkelt sätt kan följa 

produkterna från produktion till kund och sedan tillbaka till produktion igen för 

att kunna arbeta med förbättringar och hantera reklamationer. Detta kan göras 

med en maskin som sätter en märkning på produkten när den kommit ut ur 

maskin för att sedan föras in i systemet så att den är spårbar specifikt till denna 

maskin, denna dag och denna batch. Vid eventuell reklamation måste just denna 

artikel märkas i system som felaktig för att maskinen ska veta när den 

tillverkades så blev det fel för ta reda på vad som blev fel och rätta till detta 

automatiskt med hjälp av till exempel AI.  

 

Med massdelning kommer även en del förändringar behöva göras, och några av 

dessa är uppradade i de åtta nyckelområdena från Plattform Industrie 4.0. Den 

första punkten är standardisering & referensarkitektur och kan kopplas samman 

med ISO-standarder där en standardisering av informationen mellan 

verksamheter måste gå samman. Därmed behövs en och samma ISO-standard 

utformas och användas av alla de inblandade verksamheterna. De flesta 

verksamheter går redan efter en eller flera ISO-standarder, men ofta olika 

gentemot varandra. HordaGruppen går enligt standarden ISO/TS 16494 som 

tillämpas på specifika delar inom fordonsindustrin. För branschens tillverkare 

som riktar sig mot fordonsindustrin bör denna standard vara i enlighet med de 

flesta verksamheter då den definierar de krav som behövs för just 

fordonsindustrin. Allt från konstruktion till service av produkter. Dock kan 

standarden komma att behöva utvecklas vid delning av information och vid 

framtida teknisk utveckling. Men i och med att HordaGruppen inte är alltför 

intresserade av massdelning så är det inte heller alltför aktuellt för just dem för 

tillfället. Dock lär den utvecklas på delar behöver uppdateras även fast de inte är 

involverade i massdelningen. Men om de bestämmer sig för att dela den 

information som kan bli aktuellt så behöver de vara överens med resterande 

inom branschen och de standarder som kommer då värdenätverken kommer att 

integreras på ett sätt de inte gör idag. Med denna integration behöver även 

säkerheten och tryggheten förstärkas. Verksamheterna kommer inte längre ha 

samma ensamrätt på den data och den information som de tidigare haft. Detta 

gör att det är större chans till missbruk av informationen och större risk för 

obehörig åtkomst. För att stärka säkerheten kan det komma att behöva införas 
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integrerad säkerhet och säkerhetsarkitektur och även unik identifiering vid 

användandet av känslig data.  

 

Det är viktigt att skapa strategier för att möte framtiden och på så sätt ta vara på 

sina styrkor och de möjligheter som finns när organisationsförändringar görs. En 

användning av SWOT verktyget hjälper till att på ett strukturerat sätt se till att 

bevara styrkorna internt. HordaGruppen har många styrkor då de är en 

verksamhet som har stora konkurrensfördelar idag. Det är därför viktigt att ta 

vara på dessa och inte endast införa nya saker på grund av att de sägs vara bättre 

än det gamla. När verkligheten om den nya teknologin kommer och ska börja 

användas så är det viktigt att först och främst kolla vad som finns inom 

verksamheten som man kan ha användning för när det nya ska införas. Ofta finns 

redan mycket av den teknologi som behövs för Industri 4.0, men den används 

inte till sin fulla potential. HordaGruppen har till exempel sensorer som redan 

sitter i maskiner och det är en av styrkorna i detta sammanhang. Ett steg i 

riktningen mot Industri 4.0 är att börja använda dessa sensorer som finns och 

detta skulle varken vara kostnadseffektivt eller särskilt svårt.  

 

Införandet av de nya arbetssätten och nya teknologierna, och hela 

digitaliseringen, bör göras i enlighet med principerna för förändringsarbete, till 

exempel genom PDCA-cykeln. Det är viktigt att planera vad som kommer 

hända, att skapa en hypotes för att veta vad de anser sig vilja ha ut av 

förändringen. För att inte skapa allt för stor skada om det blir fel bör de testa i 

mindre skala först och sen jämföra med det som hypotesen säger. Om de sedan 

anser att det fungerar så bör de testa i större skala. Denna cykel är bra i att 

använda sig av i många lägen och därmed är det en viktig metod att veta hur man 

använder. Om HordaGruppen, i denna fallstudie, skulle sätta in allt vad Industri 

4.0 står för när hela visionen finns tillgänglig, utan att testa sig fram kommer det 

med stor sannolikhet hända väldigt många fel och produktionen kanske kommer 

att stanna upp totalt. Med hjälp av användande av PDCA-cykeln kan de komma 

att testa sig fram för vad, vilka och hur de olika områdena inom Industri 4.0 

tillgodoser deras verksamhets behov.  

 

När SB-8 maskinen analyserades tidigare så visade det tydligt på att det genom 

små enkla medel kan ta de första stegen mot Industri 4.0. Man möter kanske inte 

hela visionen direkt och det är som både Philip Ramin och John Lejon säger, 

samt artiklar poängterat, att det är inget som kommer ske över en natt och att 

man får jobba på lång sikt. Med enkla medel kan man göra förändringar redan i 

dag på vilket sätt man arbetar med sensorer och loggning av data för att sedan 

använda dagens teknik för att kunna börja hitta variationerna och bearbeta dessa. 

Det gäller att börja i tid för att ligga i framkant av utvecklingen och därmed är 

det ett steg i taget som gäller.  

 

Vid förändring av organisationer är det även viktigt att ta människan i beaktande 

för att inte göra dem missnöjda. Det gäller att förklara och utbilda personal från 

början för att de ska få förståelse för vad som komma skall. Utbildning och 

fortbildning är en av de åtta nyckelområdena som Plattform Industrie 4.0 tar upp. 
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De säger att det handlar om hur de anställdas jobb och kompetens kommer att 

förändras vid införandet av Industri 4.0 och på grund av detta behöver det införas 

lämpliga strategier för utbildning och organisering av arbetet. Detta för att 

underlätta för lärandet och att möjliggöra för CPS.  

 

Under diskussioner med John Lejon har många delar av Industri 4.0 tagits upp. 

För att försöka sammanfatta dessa diskussioner på ett lätt sätt så har figur 10 

skapats. Detta för att visa sambanden mellan de olika delarna och försöka få 

förklarat hur stor del ledningen och de värderingar som sätts inom företaget 

påverkar verksamheten överlag och även det som komma skall, Industri 4.0. Det 

är viktigt att få med människorna i de värderingar som verksamheten har för att 

de ska förstå att dem är delaktiga trots automationen som är på intåg. De nya 

teknologierna är där för att hjälpa människan att bli en bättre version av sig 

själva. De ska hjälpa till med förbättringsarbetet på ett effektivt sätt, att hela 

tiden försöka effektivisera processerna för att skapa mervärde för verksamheten. 

Ledningen är de som ska se till så att alla är medverkande i omorganiseringen 

och få människor att vilja vara med. För som Jacobsen & Thorsvik (2008) sa:  

 

”individen är organisationens viktigaste resurs” 

 

 

 

 
Figur 10 Illustration av Industri 4.0. Egenkomponerad utav författarna. 
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8.1 Sammanfattning  
För en lättare förståelse för svaret på problemformuleringen ”Hur kan en 

tillverkningsindustri utveckla produktionen med idéer från visionen Industri 4.0 

för att säkra produktkvalitén?” kommer här en sammanfattning. 

Med hjälp av idéer från Industri 4.0 finns det möjlighet att ta de första stegen 

mot visionen. Det är omöjligt att ta sig dit över en natt, men genom små steg går 

det att börja nu. Med hjälp av sensorer kan data-insamling redan påbörjas och 

skapa fördelar i framtiden i form av historik. Sensorer är en bra start för att ta 

steget mot visionen, och det är det lilla som kommer ge stora konkurrensfördelar 

i framtiden. Det gäller även att ta till vara på det verksamheten redan kan och är 

bra på, inte bara slänga bort detta för nya idéer som kommer med den nya 

tekniken. De fördelar verksamheten har genom kunskap, kompetens och 

utrustning måste tas till vara för att behålla fördelarna i framtiden. En central del 

som lyfts fram är att människan alltid måste vara grunden i verksamheten, utan 

människan kommer ingen verksamhet att fungera. Det är därför även viktigt att 

ta fram lämpliga strategier för utbildning och organisering av arbetet i den 

framtida verksamheten. Som figur 10 illustrerar så är Industri 4.0 uppbyggt av 

olika delar där människan är grunden i verksamheten.  
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9. Slutsatser 
I detta kapitel dras slutsatser från författarna angående studiens resultat, både 

hur det kan komma att påverka HordaGruppen lokalt och industrin i stort.  

 

Det vi har kommit fram till i denna studie är att framtiden ser enligt oss ljus ut 

för tillverkningsindustrin såvida företagen anpassar sig till den tekniska 

utveckling som vi just nu är en del av. Vi kommer troligen att se en annan typ av 

marknad med andra krav från kunderna som följd. Möjligheterna med den nya 

tekniken är stor och mycket av tekniken som krävs för att göra Industri 4.0 

möjlig finns idag och används även av många på olika sätt. All teknik finns 

självklart inte men med hjälp av den teknik som finns idag kan olika företag 

inom tillverkningsindustrin dra fördelar av att starta omställningen mot Industri 

4.0 redan idag, och det är vad verksamheter behöver göra för att hålla sig på den 

position de har idag. Processerna kommer att generera högra kvalité på produkter 

då man inte längre kommer behöva göra stickprov och sedan göra 

sannolikhetsberäkningar utan man kommer ha direkt tillgång till all data för 

samtliga artiklar. Några saker man måste ta i beaktande när man börjar ta stegen 

mot Industri 4.0 är att det är viktigt att ta vara på de interna styrkor som företaget 

besitter för att inte förlora de saker som man de facto är bra på, att använda 

SWOT för att arbeta fram strategierna är bra. En annan viktig sak man inte får 

glömma är att människan alltid kommer vara organisationens viktigaste resurs. 

Det som kommer är ett samspel mellan människa och teknik för att skapa bättre 

förutsättningar och nya nätverk mellan olika verksamheter vilket skapar så 

kallade value networks. 

 

Industri i framtiden kommer inte se ut som den gjort tidigare och på många sätt 

kommer den teknik vi använder i våra vardagliga liv påminna tekniker som 

kommer användas inom industrin dvs. allt kommer vara uppkopplat. Behöver 

bilen service kontaktar den verkstaden, behöver du kolla vad du har i kylen kan 

du göra de via direkt, är alla dörrar låsta hemma? vem är de som är hemma? 

Detta är några saker som är möjligt redan idag att kolla och det finns likheter 

med hur en maskin fungerar just nu. Det finns en klar fördel med framtiden och 

vi tror att driver man arbetet framåt tillsammans inom industrin med fokus på att 

främja en annan bild av industrin så kommer troligen fler att vilja vara en del av 

den. Skapar man fler intressenter så kommer även fler vilja forska och utveckla 

inom området. Industrin i Sverige har spelat en stor roll för att Sverige har blivit 

de land vi är idag och självklart skall det vara en del av de framtida Sverige 

också. Därför är det även viktigt för industrin i stort att börja ställa om mot en 

framtida industri med Industri 4.0 som grund. När det kommer till miljö så finns 

det fördelar med Industri 4.0. i takt med att man börjar använda industri 4.0 

kommer resursanvändandet troligen bli bättre. Det material som behövs kommer 

användas i större grad vilket som resulterar i mindre spill samt att det blir mer 

ekonomiskt då material inte kastas i onödan. Maskinutnyttjandet blir trolige 

bättre till följd av detta också vilket genererar att maskiner inte går i onödan på 

halvfart och detta gör att energiförbrukning kommer gå ner. Energiförbrukning 
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är också något som troligen kommer minska i takt med att ny teknik som blir allt 

mer energisnål. 

 

Genom att ha intervjuat en av grundarna till Industri 4.0 har vi fått ut svar som är 

korrekta i enlighet med vad grunden av visionen Industri 4.0 är. För att få ännu 

en syn på visionen så har vi intervjuat och haft öppna diskussioner med John 

Lejon som jobbar med detta inom en svensk tillverkningsindustri. De båda har 

fått oss att få förståelse för de grunder som finns. För att få en tredje inblick i 

området har teori från artiklar och böcker lästs och därefter har alla dessa tre 

källor jämförts med observationer och information från den maskin som valts 

läggas fokus på. På grund av att Industri 4.0 endast är en vision, och det ännu 

inte finns ett rätt och ett fel, så har rapporten genom jämförelse av flera 

infallsvinklar säkerställt att en valid och tillförlitlig resultatdiskussion lyfts fram 

samt en beskrivning av framtiden hos HordaGruppen där visionens grunder och 

första steg bör tas i beaktande redan idag. 

 

Många av de tankar och lösningar som går att tillämpa på HordaGruppen är inget 

unikt för verksamheten utan går även att tillämpa hos andra liknande 

verksamheter. Idéer från Industri 4.0 behövs inte bara tillämpas inom industrier 

utan kan användas i hela samhället och i olika sektorer, då självklart med en viss 

anpassning för respektive område.  

 

För att förstå mer av evolutionen krävs det mer studier och forskning angående 

Industri 4.0 och dess delområden. Med den tidsram vi har haft under arbetets 

gång har det varit svårt att hinna med mer än vad som gjorts. Fler personer inom 

organisationen hade vid mer tid kunnat bli tillfrågade angående ämnet, och även 

fler personer utanför organisationen som har stor kunskap inom ämnet. 

 

Industri 4.0 skapar en rad nya krav på fortsatt forskning och utveckling. 

Inledningsvis krävs det att människan utbildas och är med i utvecklingen 

tillsammans med tekniken utan att glömmas bort. Ett annat viktigt område är att 

säkerhet både i den verkliga och virtuella världen måste utvecklas för att säkra 

upp för att varken människa, materiel eller data skadas av påfrestningar som 

attacker eller fel användning. Nya standarder för säkerhet, kvalité, miljö och 

organisation där människa måste vara inkluderad är ett måste för framtiden. 
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11. Bilagor 
I detta kapitel finns det material som som har använts i studien, så som 

intervjuer, anteckningar och bilder.  

 

Bilaga 1: Anteckningar öppen dialog med John Lejon, HordaGruppen.  

 

Bilaga 2: Intervju med John Lejon, HordaGruppen. 

 

Bilaga 3: Intervju med Philipp Ramin, grundare av Plattform Industrie 4.0.  

 

Bilaga 4: Överblick maskin.  

 

Bilaga 5: SB-8 Steg för steg. 

 

Bilaga 6: Kontrollchecklista. 
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BILAGA 1  
Möte 9 Maj – John Lejon, affärsutvecklare, HordaGruppen.  

Anteckningar ang. Industri 4.0 från möte med John Lejon på HordaGruppen. 

Antecknat under en öppen dialog.  

 

– Biologi och datavetenskap.  

– Vad är viktigt att veta, inte varje detalj men det viktiga, det stora som påverkar. 

– Dessa system kommer hjälpa oss människor att bli en bättre version.  

– Större steg än tidigare evolutioner, kommer påverka allt, inte bara en del.  

– Som ett barn. Man måste lära allt, rätt o fel, ”prata” osv. Alltså är det från 

grunden, maskinerna som skall komma behöver lära sig allt från scratch. Som 

människans sinnen, detta kan maskinerna komma att få, bör få.  

– Bör börja: Kassation, kundreklamation, hur uppstod fel, säkerhetsutrustning, 

mäts löpande för upptäckt i tid, stoppa där fel uppstår… Potentiella fel, 

människor har arbetat fram metoder för att veta detta, det som ska hända är att 

maskinen ska komma att lämna egna idéer om vad som kan göras.  

– Finns oändligt med saker att mäta för att den ska kunna allt, förlängning av 

vart man gått tidigare. Sensorer mäter, fångar det som redan fångas. Logga en 

databas med det vi redan ser. T.ex. en termometer, men den används inte på rätt 

sätt nu, utan man behöver integrera den med maskinens egna ”vilja”.  

– Man bör börja bakifrån. Sensorer för att mäta material nivå t.ex. (finns redan 

egentligen).   

– Bör inte sättas in att maskinerna reglerar allt, pga. när en specialbit behöver 

göras måste man veta vad som påverkar och hur, och om maskinen tar över allt 

kommer människan till slut inte kunna något.  

– En maskin fixar läckage kan leda till att den står o pyser men visar att det 

funkar pga. att den försöker hela tiden fixa problemet, men fixar inte 

grundproblemet.  

– Behöver inte förklara vad för lufttryck t.ex., den känner av det normala och 

säger till om det förändras, kan till och med berätta scenarier, eller man kan ge 

ex på scenarier. Människan måste dock göra rätt för att inte ”lura” maskinen. 

 

– Människor kan inte ha ngt att inte göra, det kommer leda till kaos. Därför ska 

maskinerna komma att bli en hjälp för att skapa en bättre version av människan.  

– Allt finns redan rent teknologiskt, men vet inte hur allt ska användas på rätt 

sätt.  

– Dock vet ingen riktigt vad som händer. 

– Ett exempel på vad som redan finns som har liknande teknologi: shazaam, där 

teknologin kan berätta vad du lyssnar på för låt trots massa bakgrundsbrus.  

– Facebook, machine-learning, utnyttjar oss genom att ta del av hela våra liv.  

 

– Industrin: intresse av att privatisera information, annars inte konkurrensfördel, 

produktutveckling osv.  

– Ang. massdelning är kanske inte det bästa, HordaGruppen lär inte ha detta pga. 

konkurrensfördelar, då alla får del av ens information. Man vill säkra sin egen 

produkt genom att ha informationen för sig själv ang. hur den tillverkas osv.  
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– Slutet är början, man måste börja i slutet för att kunna hitta början på den nya 

teknologin. Detta pga. att man måste veta grundfelet för att lösa det översta 

problemet.  

– Vad gör vi idag, bra el dåligt, hur får man ner detta i test/på rad? Måste spara 

historik redan nu, även fast det inte kommer ännu. 5 år före, kanske redan hunnit 

springa om deras affärskoncept.  

– Vi människor måste träna oss att lära oss saker och inte göra oss dumma, tänka 

till för att kunna förstå, inte bara läsa och tro att man vet. Alltså lyssna och förstå 

istället för att bara tro att man förstår.   

– Mycket större än en sensor men det är samma sak som allt annat, och man 

behöver lära sig. Maskinerna behöver lära sig.  

 

– Man måste lära sig.  
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BILAGA 2  
Intervju ang. Industri 4.0 17 Maj - John Lejon, affärsutvecklare, HordaGruppen 

 

1. Vad anser du att Industri 4.0 är? 

Industri 4.0 är ett system som kommer att förbättra oss. Det kommer att lära oss 

snabbare genom nya metoder/andra metoder. Kommer med hjälp av en stor 

mängd data kunna hitta kännetecken för vad som gör att man lär sig saker, detta 

kommer lära känna dig och hur du ska göra för att lyckas själv. Vi är alla olika 

men ut ifrån en stor mängd data kunna hitta rätt sätt för dig.  

 

2. Orsakerna till varför man bör ta visionen om Industri 4.0 till en 

verklighet? 

Det kommer vara oundvikligt, och det kommer göra livet enklare för oss, det 

kommer hjälpa oss att lära oss och ’visa oss rätt sätt’.  

För industri: Har vi ett hum om vad som ska loggas så kan vi börja nu. Loggning 

är en form av erfarenhet. När de väl kommer ett system så måste man ha 

erfarenhet för att snabbt kunna överföra erfarenheten till något konkret och 

kunna ställa om. Loggningen om man då gjort det under säg 10 år så har man en 

massa historik vilket andra inte har. Det gäller dock att kolla rätt saker redan nu, 

rätt typ av erfarenheter trots att det är lång tid tills det används. Om det används 

rätt kommer det ta över alla våra erfarenheter och man kommer ligga långt upp i 

”kurvan”. Träningsdata kommer det att fungera som.  

 

3. Vad är nyckelfaktorerna (vilka faktorer måste man tänka på först) för 

övergången/utvecklingen mot till Industri 4.0? 

Att börja logga. Logga rätt saker(data). Hur man ska logga. Vad man skall logga. 

Systemen fixar andra, men man måste logga själv.  

 

4. Hur tror du att detta kommer påverka personalen? 

Förhoppning, personal utvecklas tillsammans med företaget på ett bra sätt. Göra 

det enkelt för nya att lära av och till företaget. Personalen kommer få 

erfarenheter från tidigare och du kommer kunna få information så att du förstår.  

Personalen har möjlighet att lära företaget och företaget har möjlighet att lära 

personalen.  

 

Det finns ”hemska” tankar om att anställda inte kommer finnas i framtiden, man 

är sin egna anställd, konsulterar sig själv ut till verksamheter och tar de 

erfarenheter du har och tar de vidare de nya du får. 

 

Man måste få med alla på rätt spår för att få det bra.  

 

5. Vilka fördelar ser du med Industri 4.0? 

Personal och företag utvecklas ihop, kan förklara det som Google där Google 

använder sig av tidigare erfarenheter för att förbättra och förstå människan och 

ge förslag. De optimerar varandra för att skapa bästa möjliga och skapar harmoni 

för att ta sig framåt. Förbättra och optimera företaget tillsammans. Harmoni som 

mål kommer det aldrig att uppnås. Ett smart resursutnyttjande, ingen kassation, 
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det material du har används fullt ut. ”En grön ekonomi”.  Spillrester är det värsta, 

de giftiga.  

 

6. Vilka hinder ser du på vägen mot Industri 4.0? 

Vill att vi tänker till vart man verkligen vill. Etiska regler. Går inte att hindra 

utveckling eller att bromsa. Men se till att den inte går för snabbt, det bör 

diskuteras och regelverk bör sättas upp för hur man ska utveckla detta.    

 

7. Vilka möjligheter ser du på vägen mot Industri 4.0? 

I Efterbearbetnings-utrustning. Finns mycket redan men göra om de så man kan 

använda det sen. Här bör man göra så att maskinen förstår produkten som ligger i 

efterbearbetningen. Skapa rätt för att förstå det senare. Vad kund vill vi ska veta, 

hur kan vi veta vad kunden vill veta? Vad är kund intresserad av och göra om det 

till, vad behöver vi mäta. Tänka på hur man kan göra för att gå tillbaka för att 

kolla på produkter. Vad kunden vill, hur gör vi för att logga och spara.  

 

I HordaGruppens fall kan man säga ett exempel med föroreningar i slangarna, 

där vi behöver veta om det har lagt sig föroreningar där. Detta kan man göra t.ex. 

med hjälp av att röntga. För att slippa kolla alla kan man använda sig av t.ex. en 

QR-kod på slangarna. Om en kund är missnöjd kan man kolla de slangar som har 

producerats i ungefär samma tid/samma batch, först och främst istället för att 

kolla alla, då man vet med hjälp av QR-koden vart och när denna del 

producerades. Detta kommer göra att man kan spara pengar på kontroll. Man kan 

även skaffa på ett visst ställe en kontroll, t.ex. en röntgen-apparat, för att veta att 

inget fel har uppstått innan detta ställe. Exempelvis på HordaGruppen på 

Extrudern, så vet man om något har gått fel innan den med en gång och man 

behöver bara ha koll och kontrollera efter denna del. Sen kan man alltid skapa 

något för att kontrollera efter detta också, och därmed hade ännu mindre visuell 

kontroll behövts.  

 

Antagligen loggas data rätt redan idag, men det är fel på hur loggningen 

konstrueras. Hur backar man från detta för att veta vad kunden vill ha? Hur kan 

vi ta reda på detta? Hur sparas detta sedan ner i en databas? Vi tänker nu hur vi 

ska göra och inte varför vi gör det.  

Det kommer att vara enkelt, men just nu är det svårt då ingen ännu vet vad vi 

gör. 

 

8. Hur tror du att vägen mot Industri 4.0 kommer att påverka samhället? 

Förändrade levnadssätt, mönster etc.? 

De påverkar redan, t.ex. USA hur de ska promota sig i val. Spegla vad man vill 

och inte är. Hur de kommer påverka mer än idag, optimera resursfördelning, 

självreglera system när de inte behöver köra. Använda den energin som behövs 

och tillverkar endast det som behövs.  

Det kommer optimera resursfördelningar, system kan självreglera sig, hjälpa 

varandra. Smartare och effektivare resursutnyttjande i samhället i sin helhet. 

Kunna titta om ngn annan behöver eller de om vi behöver hjälp. 

 



  
 

  

V 

Alexander Ekelöf & Mikaela Stålring 

9.  Hur tror du att industrin (bilindustrin, i HordaGruppens fall) kommer 

att se ut när Industri 4.0 är verklighet inom större delen av industrin. Hur 

kommer det att påverka den lokala och globala marknaden? 

Företag som finns på olika platser lokalt kan göra den när det behövs, 

enstycksproduktion. T.ex. att företag i Växjö kör enstycksproduktion för 

Växjömarknaden.  

Nya marknadsområden som inte existerar idag kommer uppkomma.   

Massproduktion optimerar och kommer inte att försvinna, de är då man resurs 

utnyttjar/effektiviserar.   

Dock är det svårt, och det går bara att spåna, men det som antagligen kommer 

synas och höras mest är att det kommer gå att få ut EN istället för 

massproduktion, men att antagligen bara vissa företag kommer göra detta.  

 

10. Vilka kritiska element måste tas i beaktande när Industri 4.0 skall 

implementeras på ett produktionssystem och för att säkra kvalitén på 

process och produkt? 

En policy för hur det används. Riskkategorisering, uppdatera riskanalyser där 

den fulla potentialen räknas ut med Industri 4.0.  

Det handlar inte om hur mycket information man samlar in, utan att ta den 

information som faktiskt behövs.  

Riskanalyser görs med papper just nu, kommer inte göras i framtiden, i40 

kommer hjälpa till med detta. Man ska hjälpa varandra att göra den bästa 

riskanalysen. Nya projekt osv kommer alltid ha nya risker som skulle kunna 

hända. Om detta aldrig har hänt innan, vet inte maskinen om detta och därför 

måste man hjälpa till att berätta.  

Hybridriskanalys, optimerar nyttan. 

Det som inte förstör användandet behöver inte kollas upp. Man köper ingen 

kamera för att kolla något som inte kommer påverka slutprodukten. T.ex. det 

som har för liten risk behöver man inte kolla, man kollar det som faktiskt utgör 

någon risk.   
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BILAGA 3  
Intervju med Philipp Ramin den 12 Maj - styrelseledamot och grundare av i40.de 

 

How would you explain your vision about the industry 4.0? And try to explain 

and maybe make a definition of it.  

- Well first of all it is quite complicated to find a definition because first of 

all it is a quite new topic and there is so much discussion of what is 

actually industry 4.0. Personally I believe there is not the one definition 

because the way how the industry 4.0 is gonna be implemented at the end 

will differ tremendously from one industry to another industry and from 

one firm to another firm. From my point of view Industry 4.0 is 

something like an umbrella, and under this umbrella we can find a couple 

of different concepts, technologies and business models, which are 

related to this topic. So if I’m forced to try to find a definition I would 

say “The basic idea behind Industry 4.0 is to make production smart”, 

you have to build up a smart factory to connect everything within the 

production landscape to make it more transparent and to take advantage 

of digital technologies. But I think it doesn’t really make sense to find 

one precise definition to it. Because, really, I think it differs so much 

from one industry to another industry and I want to give an example: So 

if one company, maybe let’s say in the logistics, is going to implement a 

augmented reality solution with smart glasses where the operators can 

see at which pickup-place the package is lying, where they have to go, 

what’s the quantity, what’s inside of the package, he gets all this 

information on his smart glasses then he’s walking there and it’s real time 

information and then he gets some more information bla bla bla. So this I 

the very nice example how you can digitalize your logistics process. So 

things become easier for the logistics process, for the person. But the 

question is: Is this already in Industry 4.0 company, when such a solution 

is implemented, or do you have to have these autonomous systems and 

robots and stuff like that. So I think it’s really hard to find a precise 

definition. (I hope this helps and always feel free to ask whatever you 

want, if you have any questions or if you have, if you don’t understand 

something it’s no problem, lets discuss every controversially.  

 

The next question that we have is, for what reason should you take the vision of 

industry 4.0 to a reality? 

- Ok, let’s start with some facts and figures, I think we are all are coming 

from the business field and from the engineering field and all of these 

guys like, like numbers, and I think numbers are the walls convincing 

facts and such discussion and here in Germany we have conducted a 

couple of different surveys about the future potential Industry 4.0. So the 

management was asked, the employees were asked, and what do you 

think we can achieve with industry 4.0? And their figures like that, that 

the maintenance cost can be decreased by up to 20 or 30 percent, time to 

market can decrease by 30 percent, the efficiency can increase, 

production efficiency can increase up to a 30 percent, forecasting can, in 
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general forecasting, the quality of the forecasting can be increased by up 

to 50, 60, 70 percent. It depends which study you take in to account. It is 

about the efficiency of the technical professions. They will be more 

efficient, up to 30-40 %. So the convincing argument behind is that 

actually all fields in our industrial environment has the opportunity to 

become more efficient to decrease the costs and coming from that also 

build up new business opportunities by using your business models. So 

why is it, why should you do it? You can decrease the cost, you can 

increase the efficiency, so you can become more competitive. Which is 

crucial when we have a look at our environment where your competitors 

are coming up, where emerging countries are coming up. I think that’s 

the main reason behind.  

 

And how do you think this will affect the society? Maybe changes in lifestyle, 

life patterns etc. outside the lets say the industry? 

- That’s a very important aspect. I mean, Industry 4.0 is basically nothing 

else than the digitalization or the digital transformation of the industry. 

But digitalization and the digital transformation are not just take place in 

the industry but in all other fields as well. If we have a look in the 

academic field, education, the digitalization is becoming more important. 

When we have a look at smart housing and smart living concepts, 

digitalization becomes more and more available and more and more 

important. All cheating systems and cooling systems are interconnected, 

when you are coming home the light is starting automatically and when 

you are leaving the light is going out automatically and stuff like that. So 

digitalization has impact in all fields. Which means people use these 

technologies, people become more flexible, but they also become more 

dependent from these technologies. Cause when something is not 

working and all of our environment is interconnected and made of digital 

technologies then we are quite independent on these technologies, for 

sure. But it also gives us more freedom, I mean we can work from home 

more easily when we have all those technologies at home. We become 

more flexible working models when we have cameras at home and when 

we have audio systems at home there is maybe no necessity to go to a 

specific working place for instance. We can collaborate more easily with 

persons from different countries, we can work together with them very 

easily. But there are also some downsides, I mean if we have a look at 

our smartphones, actually we are working with them always, we are 

always on, we are always available, we are always trackable. So I think it 

is completely changing the way how we communicate, how we live, how 

or what day we are working, how we are organizing ourselves. But that’s 

not just an issue of Industry 4.0, that’s an issue of digitalization general. 

When we talk about digitalization in industry then it’s a lot about the 

employees have more flexibility, that they might get new tasks eventually 
done in the future by some autonomous systems, but there are still 

someone who has to take the decisions and these are still the humans. So 

industry 4.0 from my perspective is not about kicking out persons out of 
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the factory, it’s still an asset that you have qualified persons in the 

factory. But the way they are qualified that’s different. It’s more IT-

related, it’s more internet-related, maybe not so much mechanical 

anymore.  

 

So, there is a lot of positive effects by using the Industry 4.0 concept, but what 

negative effects is there that you see?  

- When we have a look in the industry, we are, how should I say it, the 

whole data-security and safety aspect is becoming problematic of course.  

More vulnerable?  

- Yeah, yeah, exactly. I mean if everything is connected to the internet, if 

all data is available in the cloud and if someone is correcting the cloud or 

hacking the cloud or the IT-system, then it can happen that we lose 

intellectual property, it can happen that the operations break down or 

something like that. But of course, this can also happen by today is 

someone is shooting on the factory or I don’t is hacking the factory from 

the electricity. But there are some additional, yeah threats like the whole 

IT-security and safety issues, so that’s I think is one aspect. We are more 

dependent on new infrastructures. We have to secure that these 

infrastructures are well organized and are protected. The other thing is 

that, yeah, it’s also about transparency. Transparency is a good aspect 

when we share all of our information along this supply chain. If my 

suppliers and my partners and customers must know my data. But on the 

other side, if you have a situation when you have a strong partner and a 

week partner, and they know there details from each other, they know 

their cost structure from each other, then it can be that the strong partner 

is trying to put pressure on the weak partner. Because of this 

transparency. I mean if they have a look at automotive industries, they 

are the big OEM: s, that is Volvo in Sweden or BMW in Germany, and 

they have a couple of suppliers, which are doing pretty much the same 

and they are putting them under pressure to give them the best supplies. 

Otherwise, if they don’t defend the best parts they keep them out. And in 

this Industry 4.0, I get a lot of up data transparency and about this 

integrated supply chains, but we have to ask how we can handle this? Not 

from a technological perspective but from an ethical perspective as well. 

Do we need a new way how purchasing is done? How we do in a 

negotiation with the other once if we know their details, their contracture 

etc.  So this is one challenge and one down term that it can lead to an 

imbalanced power diversional something like that.  

 

Do you think that we have the technology today? 

- Absolutely!  

So it’s just that we need to change the usage of the technology of today? 

- Well, we have most of the technology which are required for the Industry 

4.0. It’s about separate sensors, sensors are crucial. It’s about the whole 

internet technologies, bringing things to the internet with and Wi-Fi and 

some other technologies or labeling technologies to our code, bar code, 
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our RFID and stuff like that. So most of these technologies are available, 

some of these technologies are actually been available for years. But now 

the challenge is bringing them together, by putting them together and 

think about how to generate a business value, and particular what is the 

right business model for these different technologies. Because if you 

want to produce at small lot-sizes, if you want to produce let’s say lot-

size one , completely individual products, you can do it from today, but 

you need a specific business model, you need specific partners, you need 

a specific cost structure, you need specific channels and I think that’s one 

of the most important challenge that Industry 4.0 is not so much about 

these technologies, it is about business models, about how the way we 

implement it, how we bring together the technologies and also how we 

integrate the people to that. So, that’s how I see it.  

 

How do you think the industry will look like when the Industry 4.0 is a reality? 

For example, let’s say on the global or the local markets, will we emerge to a 

more global market?  

- I think that they keep the globalization will go on, it will speed up 

actually. I mean globalization basically means that things are becoming 

more connected and digitalization helps to connect things, helps to 

connect markets, helps to connect companies and countries even. So we 

will definitely more connected industries, a more connected world. We 

will see new companies coming up, new ideas, new solutions, new 

business models. We will see traditional companies dying, because they 

didn’t adopt to this new environment, or they didn’t find the resources to 

do that. We will see many more services in the future, we will be a very 

service-oriented economy. It is not about selling a specific product x, it’s 

more about selling products and additional services and in many cases 

this service might be more vulnerable than the actual product. We maybe 

also will see a shift of power between different industries. At the moment 

the mechanical oriented industries are very powerful and with good 

money. In the future all these internet industries and internet firms will 

become more and more important. I think google is a good example. 

Google tried to find the applications in the business as well. And they 

have started to do biotechnology and with the drone business. They are 

thinking about cars. Maybe they will build up a robot at some point. A 

traditional manufacturing robot. So there will be a shift of power in the 

different industries as well. And I also think that we have to think about 

the, of our industry definition. Does it make sense to discuss in industries 

because what is an industry? In which industry is Apple operating? Is it 

computer, is it entertainment, is it mobile communication? If you think 

about the Icar, is it mobility, if you think about iTunes, is it music. It’s 

quite hard. There are so many convergences on a technology basis so that 

it will be hard in the future to think in an industries scheme. I think it’s a 

concept from yesterday, the industry scheme. So I think there is lots of 

things which will going on. And results will be of course more efficiency, 

more flexibility, it will be like that we will see more individualized 



  
 

  

X 

Alexander Ekelöf & Mikaela Stålring 

products, which are only at the adapted to specific customers’ needs, we 

can already see that today, but we’ll become more important tomorrow as 

well. I think it is a lot.  

 

I think this could be a quite difficult question but what critical elements must be 

taken into consideration when the Industry 4.0 will be implemented on a 

production system in order to insure the quality of the product or the process?  

- You mean from a technological perspective? 

Yes. 

- Well that’s definitely a though question because it’s so far ranging. I 

mean you have to, if you have a machine, that’s a production landscape 

which is connected to the internet, you have to secure that this landscape 

is secure. If this machine is connected to the internet, you need IT-

security infrastructure around that which is really working. You actually 

need a back-up solution when this infrastructure doesn’t work. So a good 

studying point is to start with the demo-cell with the new factory to get 

the experience and to learn about this when something is going wrong. 

But it’s quite hard to say what kind of technologies you should use. Is it 

from a hardware perspective or maybe can you explain? 

What we thought from the beginning, when we talked to our case company, we 

were talking about when you have a machine, a lot of things can affect the end 

product, let’s say if the temperature in the factory is too high, which person is 

using the machine/working as an operator at the time, what material you are 

using, all these different elements that will affect the end product. So the 

question is if there are some special elements that you should focus on from the 

beginning to ensure the quality? 

- I mean even in an Industry 4.0 landscape it’s still the same facts that will 

affect product quality like it is today. If you are using a cheap material, 

it’s quite hard to do high quality products. There is someone out there 

who used to say a couple of months ago something very funny against 

Germany. He said “if you have a damn process, a damn fucking process”, 

something like that, sorry for using these words, “and you making these 

damn process digital, then you have a damn fucking digital process, but 

it’s still not a good process.” So I think it’s very important to understand 

that the old rules from the old industry, that you are lean, that you have to 

focus in good material, good quality, that you need stabile processes, lean 

processes. These aspects are still relevant in the Industry 4.0-world, and 

you still have to secure them. Additionally, you have to take in to 

inconsideration some other aspects, that if you buy a machine today, 

think about how standardized are the protocols the machine is using. 

What about the interfaces? Do these interfaces work with other machines 

as well and with other productive units in your firm? And also along the 

supply chain. So it’s more about these things, how many sensors are 

implemented? So if you have… The more sensors, the better the 

production, or the higher the quality, because you can measure more, you 

can measure the temperature, you can measure humanity, you can 

measure, I don’t know, color, you can measure structure, actually for 
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almost everything there is a sensor today. So these aspects become more 

important to secure the quality that you try to measure all information, 

and that you tried to develop data-skills to make something out of this 

data. Because data at the beginning, it doesn’t give you a hint but you 

have to learn how to analyze the data. To do data-minding from this 

information, you need to have algorithm behind. Maybe you need new 

guys, how are coming from the data scientists’ profession. And these 

aspects are becoming crucial to secure the quality based on the traditional 

once, or additional to the traditional once.  

 

- I hope it helps you a little bit. Sometimes it’s hard to find the right words 

for these very complicated contexts.  

 

- It is a question that depends on the specific process, and the specific firm 

and the industry. If you’re a metal-industry you might need different 

sensors than compared to the plastic-industry. So it’s really hard to find 

an overall answer. The things I trust hardly, I think are more or less 

relevant for all industries. I think it’s extremely important to see Industry 

4.0 not as a revolution which is taking place from one day to another. 

Industry 4.0 might taste as revolutionary impact at the end on a business 

model basis, but the rote towards Industry 4.0 is more an evolutionary 

road. So you have to go step by step to this digital direction, you have to 

define in which field of my operations I can generate a value by using 

digital technologies and what kind of applications are possible and 

coming from that it’s important to have a good overview of what kind of 

products are available on the market, for instance when it comes to the 

sensors technologies, there’s lot already on the market and then define 

this path very individually for your firm, for your setup. This is at the end 

a very evolutionary way and not a revolutionary path.  

It won’t happen over a night? 

- Exactly.  

 



  
 

  

XII 

Alexander Ekelöf & Mikaela Stålring 

BILAGA 4 

Överblick SB-8.  
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SB-8 Steg för steg 
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