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Sammanfattning

Tekniska framsteg har drivit utvecklingen inom den tillverkande
industrin sedan början av industriella revolutionen. Under de se-
naste 20 åren har den industriella produktionen genomgått dras-
tiska förändringar och i nutid introduceras det som kallas den
fjärde industriella revolutionen - Industrie 4.0. Termen myntades
första gången i Tyskland år 2011 och är nära sammankopplad
med begreppen internet of things och smarta fabriker. Tillsam-
mans beskriver begreppen införandet av internet i industrin där
enheter är uppkopplade och kommunicerar med varandra och
internet. Syftet är att effektivisera processer och minska mänsk-
ligt ingripande, allt för att möta dagens komplexa efterfrågan
med specialanpassade produkter med kort leveranstid. Syftet
med studien är att studera hur implementering av smart teknik
och IoT-funktioner kan effektivisera produktionen i tillverkande
företag. Studien genomfördes genom en litteraturstudie där de
främsta faktorerna som påverkas av smart teknik identifierades,
och två fallstudier av två svenska tillverkande företag som är
framstående inom tekniken, Bosch Rexroth Mellansel och Em-
ballator Lagan Plast. Genom intervju och studiebesök har teorin
exemplifierats genom att visa på hur smart teknik har införts i
ett tillverkande företag, vilka faktorer som påverkats och vilka
resultat som erhållits. Studien visade att smart teknik och olika
IoT-funktioner har en positiv inverkan på ett flertal faktorer i
ett tillverkande företag, där de mest signifikanta är; ledtid, flex-
ibilitet, decentralisering och transparens, underhåll och service,
lager och logistik, resursförbrukning, medarbetare och kvalitet.
När dessa faktorer beaktas är slutsatsen av detta arbete att an-
vändandet av smart teknik och IoT-funktioner kan effektivisera
produktionen i tillverkande företag. De företag som studerats
har olika typer av produktioner och vänder sig till olika mark-
nader, vilket även har visat att olika former av smart teknik kan
gynna olika typer av tillverkande företag på olika sätt. Det finns
alltså ingen generell modell för hur smart teknik ska införas för
att effektivisera produktionen, beroende på företagets behov bör
tekniken anpassas därefter.



Abstract

Technical progress has driven the development of the man-
ufacturing industry since the beginning of the industrial revolu-
tion. In the last 20 years, the industrial production has under-
gone drastic changes and today the so called fourth revolution is
introduced - Industrie 4.0. The concept was first introduced in
Germany 2011 and is related to the concepts Smart Factory and
Internet of Things. Combined, the concepts describe a technique
where the Internet is introduced in the industry, connecting de-
vices and enabling them to communicate and network with each
other. The intention is to reduce human interaction and make
the processes more effective, all to meet the complex demands of
today, where the ability to produce customized products while
keeping lead time short is necessary. The purpose of the study is
to determine if smart technology and IoT functions can stream-
line the production in a manufacturing company. The study
was conducted in two stages, a literature study where the fac-
tors most affected by smart technology was identified, and case
studies of two Swedish manufacturing companies, outstanding
in the technology, Bosch Rexroth Mellansel and Emballator La-
gan Plast. Through interviews with the companies and a field
trip, the theory from the literature was exemplified by showing
how smart technology can be implemented in a manufacturing
company, the most affected factors and the results given. The
study has shown that smart technology and IoT has a positive
effect on several factors in a manufacturing company, where the
most significant are; lead time, flexibility, decentralisation and
transparency, maintenance and service, inventory and logistics,
resource consumption, employees and product quality. While
taking these factors into account, the conclusion of this study
is that using smart technology and IoT can streamline the pro-
duction in manufacturing companies. The studied companies
differ in type of production and operating market, a fact that
has shown that different kinds of smart technology can bene-
fit different kinds of manufacturing companies. Thus, there are
no general model for implementing smart technology to stream-
line the production, the technique should be adapted after each
unique company.
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund
Tekniska framsteg har drivit utvecklingen inom den tillverkande industrin sedan början
av industriella revolutionen. Under de senaste tjugo åren har den industriella produktio-
nen genomgått en drastisk förändring, där globaliseringen har eliminerat gränser mellan
marknader och länder, och utbud och efterfrågan av produkter är större än någonsin [1].
Den nuvarande industriella produktionen står inför ett flertal utmaningar. Efterfrågan
utgörs nu av specialanpassade produkter i små volymer, samtidigt som krav ställs på
snabb leveranstid, bra kvalitet och låg kostnad. Dessutom är inte dagens produktion-
paradigm hållbar. Den industriella produktionen idag har både en negativ inverkan på
den globala uppvärmningen samt har en hög konsumtion av fossila bränslen. Industriella
processer måste vara flexibla, effektiva, kostnadseffektiva samt energisnåla, något som
tvingar den industriella produktionen in i en ny era [2][1].

Inom industrin talas det idag om utvecklingen mot den fjärde industriella revolutio-
nen - Industrie 4.0. Utvecklingen syftar på införandet av internet i industrin, där syftet
är att uppnå effektivare processer med kortare ledtider och större flexibilitet, med min-
dre mänskligt ingripande [3]. Termen myntades första gången på Hannover-mässan i
Tyskland 2011 och kan förklaras som en integrering av fysiska industriprocesser med
uppkopplade system [4].

Nära sammankopplat med Industrie 4.0 är även begreppen smarta fabriker och smart
teknik. Det finns just nu ingen entydig definition bland forskare exakt vad begreppet
smart fabrik innebär. Ordet smart, som är utbytbart med ordet intelligent, refererar
dock i de flesta fall till en självständig enhet som innehåller någon form av givare, mot-
tagare, ställdon och mikrodator [5].

En förutsättning för smarta fabriker är internet of things (IoT). IoT är en teknisk utveck-
ling som innebär att fler och fler ting, så som maskiner, fordon och varor, kan kopplas
upp mot internet. De uppkopplade enheterna kan samla data och information, kom-
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KAPITEL 1. INLEDNING

municera med andra uppkopplade enheter, samt övervakas och styras trådlöst [6]. Med
IoT skapas stora möjligheter för effektivisering inom industrin, och i en undersökning
av 100 svenska tillverkande företag gjord av Telenor Connexion år 2014 svarar 61 % av
företagen att de investerar i IoT för att förbättra en produkt eller tjänst för kunden.
Undersökningen i helhet visar att IoT är en viktig teknisk trend med stor inverkan på
tillverkningsindustrin, och det är därför viktigt för tillverkande företag att följa med
utvecklingen, för att inte hamna efter konkurrensmässigt [6].

1.2 Syfte och problemformulering
Syftet med denna studie är att studera hur implementering av smart teknik och IoT-
funktioner påverkar ett tillverkande företag. Problemformuleringen lyder:

Hur kan IoT-funktioner och smart teknik effektivisera produktionen i ett tillverkande
företag?

1.3 Avgränsningar
• Denna studie har enbart avsett att studera effektivisering på grund av olika former

av smart teknik. Studien bortser från andra omständigheter och förändringar inom
verksamheten, även om dessa kan ha bidragit till effektiviseringen.

• Denna studie har valt ut ett antal faktorer som enligt teorin anses centrala. Det
finns med all säkerhet fler faktorer som påverkas av smart teknik, men dessa re-
dovisas ej här.

• Denna studie fokuserar på tillverkningsindustrin, och fallstudien görs på två tillverkande
företag som anses framstående inom tekniken.

• Studien av de två företag som gjorts avser ej hela den koncern de tillhör, utan
endast de lokala enheterna som beskrivs i texten.

• Studien behandlar teori från det här decenniet, då tekniken är ny och ständigt
utvecklas.
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KAPITEL 1. INLEDNING

1.4 Struktur

Tabell 1.1. Kapitelöversikt

Kapitelöversikt

Kapitel 2: Metod I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt för studien.

Kapitel 3: Den smarta
tekniska utvecklingen och
dess möjligheter

Här introduceras teori som utgör grunden för ar-
betet. Begreppen Industrie 4.0, Internet of Things
och smarta fabriker presenteras.

Kapitel 4: Fallstudier av två
framstående företag som an-
vänder teknologin

I detta kapitel presenteras resultatet av fallstudierna.
Mer ingående redovisas de faktorer som främst
påverkas av implementeringen av smart teknik hos
företagen.

Kapitel 5: Slutsats Detta kapitel redovisar slutsatser från studierna och
svar på problemformulering.

Kapitel 6: Diskussion Här tas teoretiska och praktiska reflektioner upp och
vidare arbete föreslås.
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Kapitel 2

Metod

I denna studie har två huvudsakliga metoder använts; en litteraturstudie och två fall-
studier. Litteraturstudien, som genomfördes först, utgjorde grunden för vilka intresseom-
råden som valdes för fallstudierna. Analys, urval och kritisk granskning av det material
som använts har kontinuerligt utförts samt regelbunden överläggning med handledare.

2.1 Litteraturstudie
För en fördjupad kunskap inom områdena Industrie 4.0, smart teknik och IoT har en
litteraturstudie gjorts. Vetenskapliga rapporter och artiklar relaterade till ämnet har
främst studerats. För att garantera att källorna är tillförlitliga har enbart referenser
som är publicerade i en vetenskaplig tidskrift eller skrivits av författare från en relevant
institution använts. De vetenskapliga artiklar som använts i studien har varit frekvent
citerade i andra artiklar och arbeten som behandlar ämnet, vilket ytterligare har veri-
fierat trovärdigheten i materialet. Dessutom, eftersom tekniken är relativt ny och under
ständig utveckling har tidsintervallet för det material som studerats avgränsats till det
senaste decenniet. Majoriteten av de arbteten och artiklar som använts är dock skrivna
under de senaste tre åren, vilket gör att materilet anses högst aktuellt och tidsenligt.
Materialet till litteraturstudien har sökts på olika webbaserade databaser, som KTH
Bibliotekets sökverktyg Primo och Google Scholar.

Inledningsvis gjordes en bred sökning av ämnet, för att erhålla en övergripande förståelse
för ämnet och en insikt om hur utvecklingen sett ut. Fortsättningsvis studerades ämnet
djupare för att förstå vilka möjligheter som finns för olika industrier och vilka faktorer
som främst påverkas, framförallt inom den tillverkade industrin.
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KAPITEL 2. METOD

2.2 Fallstudier
Fallstudierna har genomförts på två olika tillverkande företag i Sverige. Företagen
som studerats, Bosch Rexroth i Mellansel (BRM) och Emballator Lagan Plast (ELP) i
Ljungby, är två företag som valts ut på grund av att de är framstående inom teknologin.
Båda företagen har satsat på smart teknik i fabriken och har kommit långt i imple-
menteringen. ELP vann i januari 2017 pris för sin smarta teknik och BRM har blivit
omnämnda på olika mässor och artiklar när ämnet diskuterats.

För att få en djupgående förståelse för hur den smarta tekniken påverkat företagen
på olika sätt har intervjuer och studiebesök gjorts. Innan intervjun arbetades ett mate-
rial fram som skickades tillsammans med problembeskrivningen till företagen. Intervjun
med BRM gjordes genom en webbkonferens med Anders Palm, som är projektledare för
utvecklingen av smart teknik i fabriken. Ytterligare frågor och material erhölls från BRM
via email. För intervjun med ELP gjordes ett fysiskt studiebesök som inleddes med en
konferens och intervju med Emballator Plastics and Innovations VD Christian Silvasti
samt Marcus Wahlgren, Förbättringskoordinator på ELP. Efter konferensen gjordes en
rundvandring i produktionen där mer ingående detaljer om den smarta tekniken visades.
Resultaten från intervjuerna utgör den huvudsakliga grunden för resultatet av studien,
samt för vidare diskussion och slutsats.
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Kapitel 3

Den smarta tekniska utvecklingen och
dess möjligheter

Nedan presenteras den teoretiska referensramen för detta arbete. Det förklaras tydligare
vad den tekniska uvecklingen och smart teknik innebär och vilka faktorer som påverkas
av tekniken. Detta kapitel är viktigt för att skapa en förståelse för läsaren, då det är
denna litteraturstudie som utgör grunden för arbetet.

3.1 Industrie 4.0
Industrie 4.0 är ett begrepp som först myntades av den tyska regeringen och kan ses som
den nästa stora industriella revolutionen. De tre tidigare revolutionerna är (1) mekanis-
eringen av industrin, (2) massproduktion genom användandet av elektricitet och (3)
digitalisering och automatisering. Den fjärde revolutionen, som introduceras i nutid,
innebär användandet av internet i industrin genom uppkoppling och intelligenta system
[7]. På samma sätt som de tidigare revolutionerna kommer Industrie 4.0 ha en bety-
dande inverkan på befintliga affärsmodeller, produktionsplanering och strategier. På
grund av detta står nu många av dagens företag och industrier inför en stor utmaning
där beslut måste tas om den utveckling som faller under termen Industrie 4.0 ska in-
förlivas i bolagets strategi eller inte. Dilemmat för företag är nu alltså risken med att
implementera ändringarna för tidigt gentemot risken att göra det för sent och hamna
efter konkurrensmässigt [8].

Industrie 4.0 drivs av den stora ökningen av datamängder, möjligheten till uppkop-
pling samt beräkningsförmågor hos datorer [9]. Enligt Stefan Ferber, chef för affär-
sutvecklingen av IoT and Services på Bosch Software Innovations, innebär Industrie 4.0
kommunikation mellan produkter, system och maskiner[10]. Den sammankoppling av
olika enheter och processer som är Industrie 4.0 illustreras i Figur 3.1. Genom denna
integrering ska flöde av material, produkter och information kunna kontrolleras, samt
processer kunna effektiviseras. Industrie 4.0 kan dessutom erbjuda ett decentraliserat
styrsystem som sträcker sig mycket längre än till endast fabriksgolvet, något som, enligt
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KAPITEL 3. DEN SMARTA TEKNISKA UTVECKLINGEN OCH DESS MÖJLIGHETER

Febrer, kan optimera produktionen över ett flertal fabriker och till och med över flera
länder [10].

Fig. 3.1. Industrie 4.0 [11]

3.2 Internet of things
Med IoT menas att olika saker eller föremål, t.ex. mobiler, givare och ställdon, är up-
pkopplade och interagerar med varandra samt samarbetar för att nå gemensamma mål
[12]. IoT bygger på en teknik av små intelligenta givare sammankopplade i ett nätverk,
vilka kan appliceras och utnyttjas på ett flertal olika områden. Enheter som är försedda
med dessa smarta sensorer har förmågan att identifiera, nätverka och processa informa-
tion [13].

Tillämpningarna för IoT är många, och dess påverkan väntas bli stor för både privatper-
soner, företag och industrin. För privatpersoner förväntas effekterna av IoT bli tydliga
både i hemmet och på jobbet, där möjliga tillämpningar kan komma att vara smarta
hem, säkerhetssystem, hemtjänst och vård. Från ett företags perspektiv finns många
och stora möjligheter. Uppkopplade enheterna genererar stora mängder data genom att
varje enhet har ett unikt ID, och om informationen analyseras kan organisationer få
värdefulla insikter om deras processer och på så sätt kunna effektivisera och förbättra
dem [13]. Inte minst för den tillverkande industrin finns potential, där utvecklingen
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KAPITEL 3. DEN SMARTA TEKNISKA UTVECKLINGEN OCH DESS MÖJLIGHETER

av intelligenta produktionssystem och uppkopplad produktion ingår i Industrie 4.0 [14].
Enligt en undersökning, som The Economist Intelligence Unit gjorde 2013, är det just
i den tillverkande industrin som användandet av IoT har kommit längst internt, där en
av fyra tillverkande företag redan har ett implementerat IoT-system [10].

3.3 Smarta fabriker
Genom att applicera IoT på den tillverkande industrin väntas den fjärde industriella
revolutionen, som enligt ovan beskrivs som Industrie 4.0, ta sin början [15]. Smarta
fabriker är ett begrepp som är nära sammankopplat med Industrie 4.0 och IoT, och
beskrivs av många som framtidens vision av tillverkning. Det finns ännu ingen exakt
definition av vad en smart fabrik är, men det finns ett flertal koncept och uppfattningar
av begreppet som alla pekar på en lovande teknisk utveckling [1].

Smarta fabriker använder IoT i form av nätverk av ting som är försedda med så pass
mycket beräkning- och kommunikationsegenskaper att de ska kunna agera självständigt,
utan mänsklig inverkan [5]. Enheter i fabriken bör ha en viss grad av inbyggd intelligens
och en egen IP-adress för att kunna kommunicera [16].

Mängden data som genereras dagligen har ökat explosionsartat och förmågan att analy-
sera stora, ofta ostrukturerade, datamängder, så kallad big data, är viktigt om en smart
fabrik ska kunna implementeras [17].Genom insamling och analys av stora mängder data
med hjälp av IoT-enheter skapas förbättringsmöjligheter för en verksamhet. Vid utnyt-
tjande av big data möjliggörs ett beslutsfattande som kan styrkas av bevis snarare än
endast intuition [18]. Big data kan exempelvis användas för att förstå hur maskiner och
enheter beter sig och fungerar i olika situationer och tidsperioder. Denna information
kan sedan användas till att bestämma en optimal plan för maskinen, och på så sätt öka
dess effektivitet och utnyttjandegrad [19]. I en smart fabrik ska tillverkare enkelt kunna
frambringa relevant data för att kontrollera produkters status och spåra dess plats, vilket
gör att datahantering och analysering av big data är en viktig faktor för att kunna uppnå
dessa smarta system. På grund av detta skapas även en utmaning i säkerhetshantering av
denna data, både mot tekniska problem samt risken av attacker från externa aktörer [20].

Dagens IT-struktur inom industrin är för det mesta centraliserad, där data är bun-
den till en enhet, med svårigheter att flytta denna data till en annan enhet. Vad som
krävs för en smart fabrik är en rörlighet av data mellan olika enheter, det måste finnas
möjlighet att byta mellan en smartphone och en bärbar dator och ändå kunna fortsätta
med en uppgift, se Figur 3.2 [20]. En smart fabrik ska skapa en flexibel och anpassnings-
bar produktionprocess, som snabbt kan lösa problem som uppstår och möta de krav som
ställs på snabba förändringar, i en värld av ökad komplexitet [1].
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Fig. 3.2. Uppkopplad produktion [21]

3.4 Faktorer som påverkas av smart teknik och IoT
Det finns många olika faktorer i ett tillverkande företag som kan påverkas positivt av
införandet av smart teknik och IoT. Nedan listas ett antal faktorer som enligt litteraturen
har högst potential för att genomgå en förbättring.

Flexibilitet och specialanpassade produkter

Dagens efterfrågan karaktäriseras av produkter med hög variation samt korta produk-
tlivscykler, vilket ställer högre krav på flexibilitet inom produktframtagningen. Flexi-
bilitet inom tillverkande företag syftar till ett företags förmåga att svara på förändringar
i kundens behov, likväl som förändringar hos konkurrenter. Detta kräver att företagen
behöver vara mer flexibla med ändringar i sista minuten och kunna tillverka specialan-
passade produkter i små mängder, även kallat "batch size one" [7]. Graden av flexibilitet
syftar dels på variationen av produkter som kan produceras, och dels hur snabbt en
omställning kan göras på grund av en förändring på marknaden [22]. Smarta fabriker
är en produktionslösning som effektivt och flexibelt kan hjälpa företag att möta dagens
komplexa efterfrågan. IoT-funktioner och smart teknik gör produktionen effektivare när
specifika krav ska uppfyllas [19].

Ledtider

Tidsintervallet från order till slufört arbete kallas för ledtid. Att ständigt reducera
ledtider är viktigt för tillverkande företag dels för att kunna konkurrera, och dels för att
frigöra resurser och kapital internt [23]. Ett högre krav på flexibilitet i produktionen,
som beskrivs ovan, ställer även krav på korta ledtider. Ett effektivare flöde på grund av
smart teknik kan ge kortare ledtider [19].
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Decentralisering och transparens

Traditionellt sätt styrs och kontrolleras det som händer på golvet i en fabrik genom ett
kontrollrum och specifika beslutsfattare. Med IoT kan ett skifte ske från ett centraliserat
kontrollrum till en mer decentraliserad struktur där data kan fås i realtid genom trådlös
teknologi [19]. IoT och uppkopplade enheter kan sammankoppla det som händer på fab-
riksgolvet med beslutsfattare och på så sätt uppnå en högre effektivitet i fabriken. Data
kan fås i realtid till trådlösa enheter, vilket medför att information kan fås oberoende
av plats, och tiden som går mellan en händelse, beslut och handling kan reduceras [24].
IoT kan på så sätt skapa en transparens som visar produktionens status i realtid, vilket
skapar möjligheter för optimering av ett flertal processer i fabriken [19].

Underhåll

Underhåll avser tekniker för service av utrustning för att förebygga fel eller åtgärda fel.
Trådlös uppkoppling, kommunikation och hantering av big data möjliggör för billigare
och enklare sätt att övervaka utrustningens tillstånd och prestanda. Data kan analy-
seras och användas för att minimera utrustningsfel och låta företag utföra förebyggande
underhåll när det faktiskt behövs[24]. Exempelvis om utrustning som ska arbeta under
en viss temperatur, kan sensorer upptäcka när maskinen blir för varm och larma om
detta, vilket gör att eventuellt haveri undviks [19].

Stillestånd

När en tillverkningsprocess plötsligt stannar på grund av en oplanerad händelse skapas
så kallat stillestånd för den tid processen står still. Stillestånd är ekvivalent med förlorad
produktionstid, och är på så sätt en kostnad för företaget [25]. Enligt ovan kan IoT ge
effektivare och bättre underhåll av maskiner, vilket gör att fel upptäcks i tid och haveri
och stillestånd kan förebyggas.

Lager och logistik

Lagerstyrning är centralt för tillverkande företag. Ett lager behöver innehålla rätt mängd
och mix av produkter och artiklar, utan att lagernivåerna blir för höga, då detta leder till
onödig kapitalbindning[23]. Smart teknik kan användas för att få en bättre överblick över
vad som hålls i lager samt minimera lagernivåer[5]. Transporter avser både interna och
externa transorter. Till exempel kan interna självstyrande transporter ge en effektivare
transport utan mänsklig inverkan [26].

Medarbetare

Även om smart teknik i en fabrik möjliggör för maskiner att klara mer på egen hand, be-
hövs fortfarande människor i alla delar av fabriken. Människor behövs i allt från planer-
ing av operationer till underhåll och reparationer. Däremot skapar de nya tekniska
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möjligheterna en stor flexibilitet för medarbetarna i fabriken. Den trådlösa kommu-
nikationen gör att vissa fall av övervakning av anläggningen och driftsfunktioner kan
fjärrstyras, vilket medför att medarbetarnas fysiska plats blir mer flexibel [20].

Resursförbrukning

I ett tillverkande företag är det av stor vikt att hålla resursförbrukningen låg, där resurser
syftar till energi, material och tillgångar. Genom användandet av IoT och smart teknik
i tillverkande företag kan processer optimeras och mänsklig inverkan minskas, vilket kan
förbättra effektiviteten och minska onödigt slöseri av energi och andra resurser. IoT kan
även möjligöra för datainsamling av mätningar av energikonsumtion i realtid, vilket kan
användas till att planera produktionen så att energiförbrukningen optimeras [19].

Kvalitet

Med produktkvalitet menas vanligen produkters förmåga att uppfylla de krav och förvänt-
ningar som finns hos en kund. Det finns olika dimensioner av kvalitet, så som prestanda,
tillförlitlighet och underhållbarhet, och generellt gäller att alla dimensioner ska vara
värdeskapande för kund[23]. Med globalisering och ökad konkurrens är det viktigt att
hålla hög kvalitet, och smart teknik kan vara ett hjälpmedel för detta[27].
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Kapitel 4

Fallstudier av två framstående företag
som använder tekniken

I detta kapitel presenteras de två fallstudier som har gjorts av framstående företag som
använder smart teknik i fabriken. Exempel och analys av smarta lösningar på IoT-
funktioner redovisas samt resultaten av dessa.

4.1 Emballator Lagan Plast
Emballator-koncernen i helhet består av tio företag belägna runtom i de nordiska län-
derna samt i Storbritannien. Koncernen har totalt 800 medarbetare och omsätter 1,6
miljarder SEK. Emballator Plastic and Innovation AB är en del av Emballator AB och
består av sex företag och nio enheter, där Emballator Lagan Plast AB är en av dessa.
Företaget har enheter i Ljungby, Vittsjö och Thisted, med totalt 129 anställda år 2017.
Emballator Lagan Plast (ELP) har Nordens bredaste sortiment av förpackningslösningar,
och lägger stort fokus på att produktutvecklingen ska ske i nära samverkan med kunden,
med syftet att utvecklingen av produkten ska ligga i tiden. Från år 2005 till nutid har
företaget gjort en anmärkningsvärd resa där de under perioden ökat sin omsättning från
90 miljoner SEK till 400 miljoner SEK, samt minskat sin ledtid från 20 dagar till tre
dagar. Denna förbättrings resa är ett resultat av ett starkt kundfokus, organisations-
föränringar samt en ökad förståelse i den egna processen med flaskhalsar och eliminering
av slöseri i produktionen. Dessutom prioriteras ledarskap och engagemang hos medar-
betare genom ett utvecklande av kunskap och vilja hos alla delar av organisationen. Ett
kvitto på förbättringen kom redan år 2011 då Emballator Lagan Plast vann Svenska
Lean-priset. Samtidigt började digitaliseringen visa sig i företaget, där den främst an-
vändes till att ännu mer förbättra kundintegreringen. I dagsläget har företaget ett flertal
smarta lösningar som ligger till grunden för att de januari 2017 blev vinnare av IVAs,
Ingengörsvetenskapsakademien, pris "Smart Industri" där juryns motivering löd:

”Emballator Plastics Innovations har på ett föredömligt sätt utnyttjat dig-
italiseringen för att effektivisera produktion, materialhantering och interna
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processer och därmed lagt grunden till företagets turn around. Digitaliserin-
gen har också använts som ett effektivt verktyg för att i nära samverkan med
kunderna utveckla skräddarsydda leveranser. Både ledarskap och involver-
ing av personalen är inspirerande exempel på den bredd av åtgärder och det
engagemang som krävs för att utnyttja digitaliseringens möjligheter.”

För ELP innebär en smart fabrik att använda digitalisering och smart teknik för att göra
skillnad för kunderna, samt hålla en hög flexibilitet i produktionen för att snabbt kunna
ställa om. De IoT-lösningar som ELP har fokuserat mest på är därför kommunikationen
mot kund, som nu är helt automatiserad och uppkopplad. Dessutom är maskiner upp-
kopplade och data samlas in i ett produktionsuppföljningssystem. Denna data används
för övervaka produktionen och ge information om processer i realtid till medarbetare
fabriken. Uppkopplade maskiner och uppkopplade kameror som kontrollerar kvalitet av
produkten har gjort att processer nu är helt automatiserade och självstyrande.

4.1.1 Faktorer
Nedan följer de faktorer som påverkats mest av införandet av smart teknik hos Embal-
lator Lagan Plast.

Ledtid

Ledtiden är den faktor som enligt ELP främst har blivit påverkad av införandet av IoT
och smart teknik. Att ledtiderna har blivit kortare beror i huvudsak på en förbättrad
kommunikation med kunderna. ELP använder sig av Vendor Managed Inventory (VMI),
vilket är ett halvintegrerat system som ger full inblick i kundens lagerdata. Kunden
planerar sin egen verksamhet och när lagernivåerna hos kunden börjar bli låga genereras
automatisk ett behov som visas i systemet hos ELP. Detta översätts sedan till en order
hos Emballator och en orderbekräftelse skickas till kunden. Tillgången till data är så
pass stor att ELP ibland kan se ett behov hos kunden innan kunden upptäckt det själv.
De kan även se mönster i behov vid säsongsvarierande produkter, så som pepparkaks-
burkar, och kan på så sätt börja förbereda sig i tid så material och maskinomställningar
är preparerade när beställningen kommer. Om ELP ser ett behov en dag, kan produk-
tionen initieras redan nästa dag, vilket gör att det skapas ett effektivt flöde och att
ledtider kan förkortas rejält.

Förutom uppkopplad kundkontakt så är maskinerna uppkopplade och kommunicerar
med varandra, vilket gör att processen är väl synkroniserad, snabb och effektiv. Tidi-
gare utfördes en del hantering manuellt, men idag är processen helt automatiserad vilket
sparar mycket tid. De uppkopplade maskinerna genererar data och aktuell status som
visas på de skärmar som finns runt om i fabriken. Denna information i realtid gör att
medarbetare ständigt vet vad som händer och vad som ska hända, något som bidrar till
att produktionen flyter på snabbare och effektivare.
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Flexibilitet

ELP har sett en dramatisk förbättring av flexibiliteten i produktionen och det är nå-
got som värdesätts och prioriteras. ELP har kunder som ofta efterfrågar ändringar på
förpackningen och specialanpassade produkter. De förändringar som efterfrågas är fram-
förallt i dekoren till förpackningen, och beror på att kunden ständigt önskar vara upp-
daterad med ny design, reklamkampanjer och liknande. På grund av kundens varierande
efterfrågan krävs att produktionen är flexibel. Flexibiliteten som skapats beror på att
ELP har en klar och tydlig tillgång till kundens behov genom VMI, vilket gör att de
snabbt kan få information och påbörja processer. De har även reducerat ställtider och
kan använda samma maskiner till flera olika produkter, vilket gör att de kan vara mer
flexibla med ändringar i produktionen, men fortfarande hålla ledtiden kort.

ELP använder sig även av 3D-skrivare för att ta fram prototyper när en kund önskar
en förändring i produkten. Istället för tillverka ett dyrt produktionsverktyg så kan en
prototyp tas fram som kunden kan testa och laborera med, för att sedan utvärdera om
det är värt att genomföra ändringen. Förutom att spara tid och resurser med denna
teknik så skapar även detta en stor flexibilitet mot kunden.

Decentralisering och transparens

ELP använder sig av ett automatiskt produktionsuppföljningssystem. Alla maskiner och
processer i fabriken är uppkopplade mot detta system och systemet tar upp den data
och information som dagligen genereras i verksamheten. Med detta system övervakas
produktionen, vilket kan göras oberoende plats i världen samt med trådlösa enheter så
som bärbar dator eller mobiltelefon. Produktionsuppföljningssystemet får fakta om allt,
och hanterar därför en väldigt stor datamängd, vilken kan liknas vid big data. Efter-
som mängden information som finns tillgänglig är näst intill oändlig så använder sig
ELP av en så kallad 80/20-princip när de väljer vad de ska agera på. Med detta menas
att kriterier sätts upp som specificerar vad en stor avvikelse är samt vad som klassas
som kritiska faktorer. Datainsamlingen styrs så att det är data med de kriterierna som
samlas in, studeras och ageras på. Denna information visas även på ett antal skärmar
som är utplacerade runt om i fabriken, vilket ger en bra överblick och transparens i
verksamheten då alla har tillgång till aktuell data. Skärmarna visar bland annat vilken
maskin som är prioriterad i nuläget samt aktuell status så som kodat stopp, ställ och ej
kodat stopp (Se Figur 4.1).

Då maskiner är automatiserade, uppkopplade och kommunicerar med varandra styr
varje process sig själv i produktionen. ELP använder sig av daglig styrning där det
bestäms hur dagens produktion ska prioriteras och styrkas, vilket ändras från dag till
dag. Det är skiftlagen själva som planerar och justerar arbetet vilket gör att det är ett
levande system med stor transparens.
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Fig. 4.1. Skärm med aktuell data för status av maskiner

Underhåll och service

Genom produktionsuppföljningssystemet fås värdefull information om maskiner och pro-
cesser löpande. Om något kritiskt händer med en maskin larmas detta till trådlösa en-
heter som har tillgång till systemet, vilket gör att tiden mellan händelse och initiering
av åtgärd är kort. Om det är ett allvarligt problem kan personal koppla upp sig mot
leverantör eller en specialist och på så sätt direkt få hjälp med service av utrustning.
Maskiner och processer är även uppkopplade mot leverantörer som befinner sig i ett
flertal olika länder, exempelvis Japan och Nederländerna. Leverantörer kan koppla upp
sig mot maskinen från det land de befinner sig och få tillgång till dess data, för att till
exempel förbättra och uppgradera programvaran. Systemen är framtagna i samarbete
med leverantörer, och systemen kan alltså skilja sig åt beroende på leverantör. Den data
som genereras hanteras alltså både hos ELP och hos leverantören.

ELP arbetar mycket med traditionellt förebyggande underhåll, men i nuläget finns det
dock inget sätt att få varningar om eventuellt förväntade fel hos maskiner, något som
skulle kunna skapa ett mer riktat underhåll. Om fel vill upptäckas och förebyggas på
förhand med dagens teknik skulle data behöva analyseras och mönster följas, något som
idag inte görs. Att det inte går att upptäcka förväntade fel beror även delvis på att
leverantörer idag inte fyller det krav som ELP har på kontroll av maskiner, vilket gör
att de aktivt försöker utveckla den typen av samarbete tillsammans med leverantörer.

Lager och logistik

ELP har sett en positiv förbättring både när det gäller lageromsättning och transporter
till kund. Vid transport används en datalogger med inbyggda sensorer som fästs på pallen
som ska levereras. Dataloggern kan vara uppkopplad, eller konstruerad så att den sum-
merar fakta under transporten som sedan kan avläsas när lastbilen är tillbaka från lever-
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ansen. Sensorerna registrerar varenda rörelse och mikrorörelse under hela transporten,
och kan visa på vad för typ av krafter och rörelser produkten utsätts för, information
som sedan kan användas för att förbättra och utveckla produkten till att bli bättre och
tåligare. Det är även av stor vikt för ELP att få information om transporten om en
olycka skulle inträffa under leverans och produkten skulle skadas. Då kunden troligtvis
skulle kräva ersättning för skadad produkt är det kritiskt för ELP att veta vad skadan
beror på, om produkten i sig inte var korrekt eller om det berodde på andra externa
omständigheter.

Lageromsättningshastigheten har sedan år 2005 ökat och har gått från fem gånger till
tjugo gånger per år, och målet just nu är att ha en omsättning på trettio gånger per
år. (Observera att denna siffra är förbättringen sedan 2005, vilket betyder att det inte
enbart beror på införandet av smart teknik). Denna förändring beror främst på att
flödena nu är effektivare och ledtiderna kortare. Den förbättrade kommunikationen med
kund gör att båda parter är med på hur mycket som produceras och när, vilket gör att
inga onödiga lager behövs på grund av en eventuell överproduktion.

Resursförbrukning

Emballator mäter sin energiförbrukning i mängd förbrukad ström per kg plast, vilken de
kan se har minskat med 40% de senaste åren. Detta beror till stor del på förebyggande
underhåll och att de producerar på ett effektivare sätt än tidigare med automatisering
och uppkopplade maskiner. Det finns även en medvetenhet inom organisationen då
energieffektiva maskiner inhandlas och överskott av energi från en del i fabriken utnyttjas
till att värma upp en annan del. De ställer även krav på sina kunder och inspirerar dem
att tänka mer energieffektivt.

Medarbetare

Även om automatiseringen har ersatt en del manuella uppgifter i produktionen är fort-
farande mänsklig inverkan i fabriken central. ELP har dock gått från en person på sex
maskiner till en person på tre maskiner, utan att arbetet är mer krävande för person-
alen. Ansvaret och kompetenskravet hos medarbetaren har ökat vilket kräver ständigt
arbete med lärandeprocesser och utbildning av medarbetare. ELP jobbar mycket med
att utbilda och skapa ett personligt engagemang och driv hos personal. De menar på
att om personalen inte känner ett driv att utföra sin arbetsuppgifter spelar det ingen
roll vilket system som används, digitaliseringen ska underlätta arbetet men motivation
måste finnas där innan. ELP har även utvecklat deras interna utbildningsverktyg till
instruktionsvideor tillgängliga online, vilket underlättar för lärande jämfört med tidigare
manualer och pärmar.
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Kvalitet

ELP drivs av hur processer och produkter ständigt kan förbättras. Vid varje maskincell
finns det en kamera, en så kallad vision camera, vilket är en kamera som på mycket
detaljerad nivå skannar produkter i olika steg av produktionen och kontrollerar att
produkten är korrekt utformad (Se Figur 4.2). Även denna kamera är uppkopplad mot
systemet och om ett fel upptäcks så tas enheten ur produktion. Denna lösning gör att
små fel kan upptäckas som inte är synliga för det mänskliga ögat, vilket gör att kvaliteten
på produkten höjs. Tidigare sköttes all kvalitetskontroll manuellt, vilket gör att ELP
nu även sparar tid och resurser.

Fig. 4.2. Kamera för kvalitetskontroll av produkter

4.2 Bosch Rexroth
Bosch Rexroth är ett industriföretag med säte i Tyskland som tillverkar mobilhydraulik
och industriell automation. Deras verksamhet skiljer sig mycket mellan olika branscher
och uppdrag och kan vara allt från komponenttillverkning med mikrometerprecision till
styrning av ton tunga slussportar. I stort sett erbjuder de sina kunder hydraulik, elek-
triska driv- och styrsystem samt växel-, linjär- och montageteknik. Bosch-koncernen har
340 000 anställda och Bosch Rexroth har 35000 anställda världen över. Bosch Rexroth
omsatte 5,4 miljarder EUR under 2015 [28].

Bosch Rexroth i Mellansel (BRM) är en ledande leverantör av stora hydrauliska drivsys-
tem. BRM har över 400 anställda och omsatte runt 120 miljoner EUR 2015. Företaget
hette Hägglunds för åtta år sedan och på grund av tradition har produkterna fortfarande
kvar detta namn[28].
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För BRM betyder en smart fabrik en sammankoppling av olika funktioner, där män-
niskan är i fokus, både i form av kunden och medarbetaren. Denna vision ska uppnås
genom att den teknik som implementeras ska vara värdeskapande för kunden samt un-
derlätta för den personal som arbetar med produktionen. Tanken för BRM är inte att
bygga bort människan ur processerna, utan snarare förenkla dagligt arbete och skapa
förutsättningar för ett effektivare flöde. Den smarta tekniken ska koppla samman mask-
iner och människor och skapa nyttig och värdefull information i realtid.

BRM började redan 2011 med att bygga om sitt egna måleri i fabriken till en 95%
automatiseringsgrad och med uppkopplade robotar som använder sig av RFID teknik.
Detta var startskottet mot en smart fabrik och utvecklingen har gått snabbt de senaste
sex åren. Det var BRM som tog det första initiativet till implementering av smart teknik,
men med hjälp och stöd från Bosch.

Den IoT-funktion som BRM använder sig mest av i fabriken är radio frequency iden-
tification (RFID). RFID är en kommunikationsteknik som skickar information via små
transpondrar (tagg), och kan på så sätt kommunicera med andra tekniska enheter. En
RFID-tagg placeras på olika detaljer och skickar signaler till olika RFID-läsare, vilka
är utplacerade runt om i fabriken och tar emot informationen. Beroende på var i fab-
riken signalen skickas från triggas olika händelser. Detta betyder att produkten själv
ger information om var den ska och hur den ska bearbetas i fabriken. Alla taggar har
ett unikt ID, vilket gör att alla olika enheter kan identifieras. Signalerna översätts till
information om bland annat flöde och tidpunkter i produktionen, vilket kan följas i af-
färssystemet SAP som används av BRM. RFID-tekniken tillämpas på många olika delar
i fabriken, bland annat på lager, maskiner och de produkter som flödar i produktionen.
Även robotarna i måleriet och de interna transporterna använder sig av RFID-teknik för
att synkronisera olika händelser och förbättra processerna.

Utöver detta använder sig BRM av virtual reality (VR) i form av smarta glasögon för
service. Vidare fokuserar de på kvalitet och datainsamling med statusrapporter både till
kund och från maskinleverantör.

4.2.1 Faktorer
Nedan presenteras de främsta faktorer som påverkats av införandet av smart teknik hos
Bosch Rexroth Mellansel.

Lager och logistik

BRM har sett en kraftig minskning av de interna lagernivåerna, vilket beror på att de har
bättre koll på vad som finns i omlopp i produktionen. Det är för tidigt än att bekräfta
exakta resultat, men inom koncernen har det konstaterats att det går att minska lager
med upp till 30% med smart teknik.
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RFID-taggar registrerar när lagret börjar ta slut, och skapar då ett behov som ska
fyllas. Detta fungerar likt kanbankort enligt lean-filosofin, men i detta fall sitter en
RFID-tagg på kortet. Med denna teknik kan produktionen planeras bättre och det ger
en högre effektivitet samt lägre kostnader, då interna transporter minskat och utnytt-
jandegraden av maskiner ökat.

BRM har även ökat säkerheten på fabriksgolvet genom att de interna transporterna
är uppkopplade. Transporterna av komponenter mellan olika stationer är förarlösa, och
i korsningar eller andra kritiska områden kan signaler generera varningar om annat for-
don eller föremål, vilket kan förebygga en eventuell olycka.

Ledtid och flexibilitet

Ledtiderna har minskat på grund av att BRM har en ökad transparens i produktionen.
Det interna affärssystemet SAP finns tillgängligt på trådlösa enheter vilket gör att infor-
mation kan fås snabbare och mer lättillgängligt, och kan levereras direkt till rätt person
eller enhet. Eftersom maskiner är uppkopplade och detaljer har RFID-taggar, kan de
hela tiden följa allt som sker i produktion och har en högre spårbarhet. Detta ger ett
snabbare och mer effektivt flöde. I framtiden vill BRM satsa på att bygga ut RFID-
tekniken även mot leverantörer. Tanken är då att det ska finnas ett integrerat system
mellan BRM och leverantör, så att ett behov ska registreras när en viss miniminivå har
uppnåtts, vilket placerar en order direkt till leverantör. Denna teknik skulle effektivisera
orderprocessen, vilket skulle minska ledtider ytterligare.

Den uppkopplade utrustningen har bidragit till en större flexibilitet och fler varations-
möjligheter. Exempelvis kan BRM nu i måleriet automatiskt ändra färg för varje
enkild komponent. Däremot har BRM inte satsat specifikt på att öka flexibiliteten med
avseende på specialanpassade produkter, då det i nuläget inte efterfrågas på marknaden.
Idag skulle det ta väldigt lång tid att göra om en produkt då processen är komplicerad
och tar lång tid. Det finns idag ett antal varianter men generellt är produkten standard-
iserad.

Kvalitet

BRM har valt att lägga fokus på att inkludera hela värdekedjan, från leverantör till
slutkund, och erbjuder därför ett servicepaket, som kallas ODiN (Online Diagnostics
Network), med den färdiga produkten. ODiN är en tillståndsövervakning som säljs till
kund för att hjälpa kunden med optimering och underhåll av produkten. ODiN samlar in
data som skickas till en server hos Bosch i Tyskland, där diagram och rapporter skapas,
som sedan skickas tillbaka och analyseras i Mellansel. Dessa färdigställs och levereras
som statusrapporter till kund. Rapporterna ger en prognos över maskinens tillstånd och
kan användas till att planera underhåll beroende på skicket av maskinen snarare än på
rutin. ODiN kan även användas till att råda kund om optimering och användning av en
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produkt. Tjänsten försäkrar kunden om att produkten alltid håller måttet och att inga
oförutsedda fel bör inträffa.

Underhåll och service

BRM har ett flertal tekniska verktyg som ska underlätta för underhållsavdelningen.
Liknande tjänst som BRM erbjuder sina kunder (ODiN) köper de även av sina maskin-
leverantörer. Maskiner är uppkopplade mot leverantörer och regelbundna hälsorapporter
skickas till BRM med status om maskinerna. Detta är ett krav som BRM har på sina
leverantörer för att kunna förebygga driftstopp och planera underhåll.

Utöver detta använder de sig även av ett Bosch-utvecklat system för att samla in data
och information om maskiner. Från detta system kan BRM få varningar om något ser
konstigt ut i maskinen, till exempel om något vibrerar för mycket eller om temperaturen
är förhöjd. Status kan visas i realtid, och vid ett eventuellt fel skapas ett alarm och en
lösning på problemet visas. Denna data gör således att om något fel inträffar så kan
detta upptäckas i tid och kan åtgärdas innan det skapar ett större problem, och detta
har även visat resultat på att antalet stillestånd i fabriken har minskat. Genom använ-
dandet av RFID-teknik har maskinoperatörer en överblick av reservdelslager och kan se
om den del som behövs finns inne eller om den måste beställas, vilket effektiviserar repa-
rationsprocessen. I helhet kan de se att de se att de utnyttjar underhållstekniker mer
effektivt och kan på så sätt även spara tid. Trots denna teknik görs ändå förebyggande
underhåll på rutin. Det är något som troligtvis kan minskas med tiden, men kommer
ändå finnas kvar till en viss del som det ser ut i nuläget.

BRM använder sig även av så kallade smarta glasögon, vilket är en lösning som tag-
its fram av företaget XMReality som grundades i Linköping år 2007. Lösningen innebär
att en lokal servicetekniker på BRM som har på sig glasögonen vägleds av en specialist,
som inte är fysiskt närvarande, när de utför service och underhåll. Glasögonen skapar
en interaktion mellan specialist och serviceteknikern genom ljud och video, som om de
båda befinner sig på samma plats. Genom denna lösning kan BRM öka kvaliteten i
underhåll, effektivisera processer och reducera stillestånd. Förutom att använda detta
själva i fabriken erbjuder de även tekniken som en servicetjänst till sina kunder.

Medarbetare

BRM har underlättat för medarbetare i produktionen genom att ta bort monotona ar-
betsuppgifter och manuella inmatningar i verksamhetssystem. Istället används RFID
tekniken och automatiserade händelser för att generera denna information i systemet.
Detta gör att personal kan fokusera mer på produkten utan att störas av administra-
tionsuppgifter. Medarbetare kan nu styra fler processer samtidigt än tidigare, men detta
betyder inte att antal medarbetare ska minskas, snarare att produktionen ska öka.
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Resursförbrukning

Kombinationen av automation och IoT-lösningar i fabriken har minskat den totala
resursförbrukningen. Exempelvis har måleriets energiförbrukning minskat med 70%
sedan det utvecklades. Resursförbrukningen har även gått ned på grund av att onödiga
transporter minskat samt att en bättre planerad produktion ger färre produkter i arbete
och överproduktion.
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Slutsats

Från denna studie kan det konstateras att införandet av smart teknik i tillverkande
företag effektiviserar produktionen. Genom att fallstudierna genomförts på två väldigt
olika typer av tillverkande företag visas att beroende på företagets verksamhet skiljer det
sig hur mycket en faktor bidrar till effektivisering av produktionen. Företagen vänder
sig till olika typer av marknader och siktar på att uppnå olika mål, vilket gör att smart
teknik utnyttjas på olika sätt för att uppnå de resultat som önskas.

Ledtid

Produktionen kan effektiviseras genom att ledtider förkortas. Ledtider kan förkortas
genom att maskiner är uppkopplade och kommunicerar med varandra, vilket skapar
ett självstyrande system som kan arbeta synkroniserat och effektivt. RFID-teknik kan
förkorta ledtiderna genom att detaljer med RFID-taggar har en spårbarhet och allt som
sker i produktionen kan enkelt följas trådlöst. Förkortade ledtider uppnås även genom
en uppkopplad kommunikation med kunden via integrerade system. Insynen in kundens
verksamhet gör att orderprocessen effektiviseras och att en produkt snabbt kan börja
produceras efter det att behovet syns i systemet.

Flexibilitet och specialanpassade produkter

En ökad flexibilitet och större variationsmöjligheter är ett resultat av uppkopplad utrust-
ning, då omställningar kan ske automatiskt. Den uppkopplade kommunikationen med
kunden gör även att företaget ökar sin förmåga att svara på förändringar i kundens
behov.

Lager och logistik

IoT-funktioner kan förbättra både externa och interna transporter. Externa transporter
kan förbättras genom att sensorer samlar in data från körningen som kan analyseras och
användas för förbättring. Med RFID-teknik kan interna transporter styras självgående
genom fabriken och registrera faror och hinder på vägen. RFID-teknik bidrar även till
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att lagernivåer kan minskas, eftersom det ger en bättre överblick om vad som finns i
omlopp i produktionen. Minskade lagernivåer är också en produkt av att ett effektivare
flöde och kortare ledtider.

Kvalitet

Med uppkopplad utrustning kan data och information fås om produkten. Informationen
kan användas direkt i produktionen för att försäkra sig om att kvaliteten håller måt-
tet, exempelvis i form av kameror som skannar produkten efter fel, eller erbjudas som
servicetjänst till kunden i form av att hälsorapporter om produkten skickas till kunden.

Underhåll och service

Genom olika former av uppkopplade system, både internt och mot maskinleverantörer,
kan status fås om maskiner. Informationen kan användas till att planera underhåll och
förebygga driftstopp. Om ett fel redan hänt skapas även ett larm och en möjlig lösning
presenteras. Vid underhåll av maskiner kan även smarta glasögon användas, vilket
skapar en möjlighet för interaktion med en specialist som inte är fysiskt närvarande.

Medarbetare

Med smart teknik kan medarbetares arbete effektiviseras. Manuella och monotona ar-
betsuppgifter kan elimineras, vilket gör att personal kan fokusera mer på produkten
och verka över flera områden. Detta gör att medarbetare behöver en större och bredare
kompetens och personal behöver därför utbildas.
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Diskussion

Enligt slutsatsen till denna studie kan det konstateras att den teknik som medföljer
konceptet Industrie 4.0 medför stora effektiviseringsmöjligheter för tillverkande företag.
Många av de faktorer som analyserats i detta arbete kan dock vara sammankopplade och
ett resultat av varandra. Det är därför svårt att med säkerhet verifiera exakt hur mycket
smart teknik påverkar och effektiviserar var och en av faktorerna i sig, men summan av
alla faktorer kan ändå konstateras vara positiv.

I denna studie har det visats att det inte finns en förutbestämd handbok för hur den
smarta tekniken ska införas i ett företag. Beroende på vilka behov ett företag har och
vilken typ av produkt som tillverkas bör smart teknik införas på olika sätt. Även om
det finns en definition om vad en smart fabrik bör innehålla, behöver ett företag nöd-
vändigtvis inte uppfylla alla dessa för att vara smart, utan det kanske räcker att vara
smart där det faktiskt fyller störst funktion.

I båda företagen har införandet av smart teknik skett stegvis, och förbättringarna kan
även ha påverkats av andra faktorer som inte går att härleda till smart teknik. Speciellt i
studien av ELP finns det vissa oklarheter då de även gjort en väldigt stor förbättringsresa
med hjälp av Lean, redan innan de började utvecklingen av en smart fabrik. De resultat
som erhållits kan därför vara starkt påverkade av tidigare och ständigt arbete inom lean.

Förslag på vidareutveckling av detta arbete

I denna studie finns en avsaknad av uppmätta resultat. Studien hade kunnat bli tydli-
gare och förbättras genom siffror och exakta resultat genererade av införande av smart
teknik. Nästa steg i denna studie hade därför varit att försöka mäta resultat och försöka
eliminera andra externa omständigheter för att exklusivt se på den smarta tekniken.
Detta hade verifierat problemformuleringen i detta arbete ytterligare.

För vidare arbete hade det även varit givande och mer trovärdigt om fler fallstudier
hade utförts på fler tillverkande företag som infört smart teknik. Fallstudierna gjordes

24



KAPITEL 6. DISKUSSION

på två företag med väldigt skilda produkter och tillverkning, vilket gav en bredd i hur
smart teknik kan implementeras. Det hade dock varit intressant att även studera två
mer liknande företag för att se och jämföra vilka lösningar som används och hur de
effektiviserar produktionen. Den här studien avser svenska företag, men då konceptet
Industrie 4.0 myntades först i Tyskland hade det dessutom varit intressant att studera
ett tillverkande företag där för att jämföra skillnader i teknikutvecklingen.

Förslag på vidare arbete för företagen i fallstudierna

Gällande både ELP och BRM kan mer fokus läggas på att genomföra mätningar av
resultat, explicit på grund av implementeringar av smart teknik. En betydande faktor
vid införandet av smart teknik är reducering av kostnader, och i dagsläget kan varken
ELP eller BRM ge svar på hur mycket kostnader ändrats och på grund av vilken teknik
ändringen beror på. Den nya tekniken innebär ofta en stor investering, och därför bör
det vara av intresse att exakt kunna utvärdera lönsamhet och effekt av införandet.

Både ELP och BRM bör använda sig av ett integrerat VMI-system mot leverantörer
av material och delar. På samma sätt som ELP nu arbetar med VMI mot kunden kan
leverantörer få inblick i deras planeringsprocesser och lagerstatus för att se när behov
finns och generera en automatisk order. BRM bör även införa denna typ av system
mot sina kunder, för att kunna se ta emot ordrar mer effektivt och kunna förbereda sig
och ställa om mot förväntade behov. Ett mer utvecklad arbete mot integrering av både
leverantörer och kunder kan ge effektivare flöden och kortare ledtider.

ELP använder sig just nu inte av RFID-teknik. Då produkten och flödet av produkter
ser annorlunda ut än för BRM har de i nuläget kanske inget behov av RFID-taggar
på varje specifika produkt, men tekniken skulle kunna användas för lagerhållning. En
RFID-tagg kan fästas på varje pall som ska förvaras i lager, och på så sätt fås en ty-
dligare bild och kontroll av vad som finns i lagret. Vidare kan mänskligt ingripande i
produktionen minskas ytterligare med hjälp av självstyrande transporter i fabriken. När
en maskincell är klar med produktion kan en RFID-tagg skicka en signal till transporten
som hämtar upp pallen och får information om vart den ska placeras.

ELP kan även utveckla system med leverantörer för den information som fås av de
uppkopplade maskinerna. Likt BRM skulle de kunna gynnas av regelbundna hälso-
rapporter på maskinerna, som kan redovisa status, avvikelser och risk för fel. Denna
information skulle kunna användas för att utveckla ett förebyggande underhåll som är
mer riktat och specifikt.

En ny och innovativ teknik som skulle kunna användas av både ELP och BRM är digi-
tala tvillingar. En digital tvilling är en exakt avbildning av en viss maskin eller process
i mjukvara, vilken kan bidra till bättre och effektivare beslutsunderlag vid utvecklings-
arbete. Den digitala kopian hämtar exakt information från sin fysiska motsvarighet i
form av bland annat logik, mekanik och rörelsemönster, vilket gör att inspektion och
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felsökning kan utföras på den digitala motsvarigheten istället för den fysiska. Använ-
dandet av denna typ av teknik skulle kunna underlätta och förbättra förebyggande un-
derhåll, vilket i sin tur skulle minska driftstopp och onödigt underhållsarbete. Den
digitala tvillingen skapar en större och förbättrad möjlighet för utveckling och optimer-
ing av processer och utrustning. Funktionaliteter så som resursanvändning och kostnader
skulle även kunna mätas, vilket möjliggör för arbete mot en ytterligare minskning av
resursförbrukning [29].
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